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    إنَّ دراسة شخصیة عسكریة مهمة مثل سعد الدین الشاذلي الذي التزال قضیته یلفها 

 أو العسكریة طیلة ثالثة عقود ونصف  مسیرتهالغموض وتثار حولها التساؤالت سواء في 

خالل مرحلة العمل الدبلوماسي وما تاله من مواقف سیاسیة ذات دالالت واضحة في 

  1973مناهضتها للواقع السیاسي الذي اتخذته الحكومة المصریة في أعقاب حرب تشرین 

إنَّ دراسة مثل هذه الشخصیة ال تخلو من الصعوبة و(التعقید) ،السیما وان الفریق الشاذلي 

قد تعرض لحملة من التغییب والتعتیم على كل المعلومات واألدوار والمواقف التي تبناها 

خالل عهدي الرئیسین أنور السادات وحسني مبارك ، إذ منعت السلطات المصریة مؤلفاته 

وكتبه من النشر ومن الدخول إلى مصر، وخاصة مذكراته عن حرب أكتوبر – تشرین  

 بل وحتى لعائلته باالطالع على الوثائق التي تخصه ، إعالميولم ُیسمح ألي باحث أو 

خصوصًا ملفات الحرب والخالفات مع وزیر الدفاع حینها ، أو األخرى ذات الصلة 

 جبهة الرفض العربیة.  إلىباستقالته من السفارة المصریة في البرتغال وانضمامه

     ورغم كثرة الدراسات األكادیمیة التي تناولت تاریخ مصر الحدیث والمعاصر بكل 

جوانبه إال أنها أهملت جوانب أخرى كانت لها أهمیة في ذلك التاریخ ، ومنها بعض 

الشخصیات التي كان لها دور عسكري تجلى بشكل واضح في قضیة الصراع مع الكیان 

الصهیوني كشخصیة الفریق سعد الدین الشاذلي ذات الحس القومي والروح الوطنیة التي 

تركت بصمات واضحة في التاریخ المصري المعاصر من خالل دفاعه الدائم عن القضایا 

العربیة وخصوصا القضیة الفلسطینیة وما یتصل منها بالدور المصري عالوة على ما 

یمتلكه من رصید شعبي واضح لدى أبناء الشعب المصري الذي تجلى بشكل عفوي عندما 

شارك اآلالف منهم في تشییع رسمي لجنازته في نفس الیوم الذي ُأطیح بنظام حسني 

 ومن هنا یأتي أختیار موضوع الرسالة (سعد الدین الشاذلي ودورة  .2011مبارك عام 

 ).1992العسكري والسیاسي في مصر حتى عام 
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     إنَّ دراسة دور الفریق سعد الشاذلي ومراحل حیاته الیمكن تناولها بمعزل عن دراسة 

 وذلك للترابط الوثیق بین دور الشاذلي العسكري وعالقته بالمؤسسة ،حقبة حكم السادات 

 التي كان السادات یشغل  ، وهي المدة1971العسكریة التي یعد ابرز وجوهها بعد عام 

برز حروبها المعاصرة مع الكیان أخاللها رئاسة مصر وخاضت تحت قیادته 

، وأدَّت إلى خالفات واسعة داخل المنظومة العسكریة والسیاسیة في البالد   الصهیوني

تمثلت في احد وجوهها بالخالف العمیق بین رئیس أركان الجیش سعد الشاذلي ووزیر 

األمر الذي أفضى  إلى عزله .، ثم مع الرئیس السادات نفسه احمد إسماعیل الدفاع 

وأبعاده عن المؤسسة العسكریة تماما . 

 ، تناول الفصل األول الذي  ومالحق مقدمة وأربعة فصول وخاتمةمنالرسالة    تكونت 

اشتمل على ثالثة مباحث : نشأة الشاذلي وطبیعة البیئة والعصر الذي عاش فیه ، فركَّز 

المبحث األول على طبیعة األوضاع السائدة في مصر خالل فترة مابین الحربین 

 ونسب الشاذلي وانتماءه لعائلة برجوازیة   حیاة على المبحث الثانيركزالعالمیتین ، و

، فضال عن اعتزازها بتاریخها  الذي كان یشد الشاذلي  متوسطة تمتلك مساحة من األرض

إلى البحث عن ذاته، من خالل االلتحاق بالكلیة العسكریة ومن ثم أنضمامه للحرس 

 ،ذلك 1952وموقفه من ثورة یولیو –تموز  الملكي بعد تخرجه وانتمائه للضباط األحرار ،

الموقف الذي تمَّت مناقشته في المبحث الثالث. 

    أّما الفصل الثاني الذي ركز على الدور العسكري لسعد الشاذلي وٕابراز المحطات 

المهمة في تاریخه أبان ثورة یولیو – تموز ومشاركته األولى في حرب فلسطین عام 

، التي كانت عامال أساسیا في تبلور روح العداء إلسرائیل وللدور البریطاني والغربي 1948

عموما ، إذ كان عامال مباشرا في قیام إسرائیل وتمددها على األراضي العربیة، وما تالها 

 تطرقمن العدوان  الثالثي على مصر بعد الثورة ،وهو ما تناوله المبحث األول ، فیما 

خاصة   المناصب العسكریة والبعثات الدراسیة للشاذلي في عدة بلدان ،إلىالمبحث الثاني 

الوالیات المتحدة واالتحاد السوفیتي ، ومشاركته ضمن القوات المصریة في الیمن، وأفردنا 
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 ودور مجموعة الشاذلي فیها ، وما تبعها من معارك 1967المبحث الثالث لنكسة حزیران 

االستنزاف التي بدأ خاللها الشاذلي یظهر على الساحة العسكریة ،السیما بعد تأسیسه 

لسالح المضالت وقیادته لقوات الصاعقة ، ثم تقلده قیادة منطقة البحر األحمر العسكریة. 

    وُكرِّس الفصل الثالث بمباحثه الثالثة لمرحلة مهمة من حیاة الشاذلي العسكریة ، إذ 

أصبح رئیسا ألركان الجیش بالتزامن مع وصول السادات إلى الحكم وقیامه بما   سماه 

 الناصري ، وارتقى بمجموعة من الضباط إلى عهد(ثورة التصحیح) التي أقال فیها رموز ال

مراكز مهمة في القوات المسلحة منهم سعد الشاذلي ، وتناول المبحث الثاني الوضع 

 السادس إلىاإلقلیمي والدولي ، وخطط الحرب وسباق التسلح بین مصر وٕاسرائیل وصوًال 

 حین بدأت العملیات العسكریة التي كانت موضوع المبحث الثالث  1973من تشرین األول 

 المفاوضات إلىوتناولنا ابرز نتائج الحرب وآثارها التي أدت إلى عزل الشاذلي واللجوء 

الثنائیة بین مصر وٕاسرائیل برعایة أمریكیة ، األمر الذي رفضه الشاذلي وترتب علیه 

أبعاده من منظومة المفاوضین العسكریین، فیما ُخصص الفصل الرابع للدور السیاسي 

لسعد الشاذلي السیما بعد تعینه سفیرا لبالده في كل من بریطانیا والبرتغال، وموقفه 

 ، وما رافقها من مواقف وأحداث تناولها 1977المعارض علنا لزیارة السادات للقدس عام 

المبحث األول ، إضافة إلى رؤیة الشاذلي السیاسیـة فیما  یخص الصراع العربي 

اإلسرائیلي ، وجاء المبحث الثاني لمناقشة اتفاقیة كامب دیفید وردود المعارضة المصریة 

والعربیة وموقف سعد الشاذلي الذي أعلن تأییده لجبهة الرفض العربیة ، وفي المبحث 

إلى الجزائر ونشر ئه الثالث تم استعراض استقالة سعد الشاذلي من السلك الدبلوماسي ولجو

مذكراته التي أدت إلى محاكمته غیابیا في مصر بتهمة إفشاء أسرار عسكریة . 

 الرسالة على جملة من المصادر والمراجع المتنوعة العربیة واألجنبیة ، وفي اعتمدت     

منشورة ، التي تتعلق بیومیات حرب تشرین المقدمتها وثائق وزارة الخارجیة العراقیة غیر 

وما رافقها من تطورات سیاسیة وعسكریة وردود الفعل العربي تجاهها ، وكذلك وثائق دار 

الكتب والوثائق الوطنیة في بغداد السیما تقاریر السفارة العراقیة في مصر والتي سلطت 
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األضواء على جوانب عدیدة ذات صلة بموضوع الرسالة ، فضًال عن المؤلفات التي 

 ، إذ أصبحت هناك 2011صدرت حدیثًا في أعقاب اإلطاحة بنظام حسني مبارك عام 

 بعد أن كان ذلك ممنوعا وغیر  وحیاتهأمكانیة لتناول سیرة الفریق سعد الدین الشاذلي

مسموح به طیلة سنوات حكم مبارك ، وفي مقدمة هذه المصادر كتاب مصطفى عبید 

(سعد الشاذلي العسكري األبیض)، الذي یعد من ابرز المؤلفات التي غّطت أطول مرحلة 

من حیاة الشاذلي ،واعتمدت على وثائق ومعلومات مهمة توفرت للمؤلف ، ثم كتاب 

الصحفي سمیر الجمل (الكبریاء أیام سعد الشاذلي ) وهو عبارة عن سلسة من المقاالت 

التي نشرها خالل سنتین في صحف مصریة مختلفة ثم جمعها في كتاب واحد ، وركزت 

 ) ،1973على الجانب العسكري له خالل حرب تشرین ، إضافة إلى كتاب (حرب أكتوبر 

واضاف إلیها معلومات جدیدة ومهمة 1980وهو مذكرات سعد الشاذلي التي نشرها عام 

خالل طبعات الحقة . 

     وعلى الرغم من وجود عدد من المؤلفات التي صدرت مؤخرا في مصر تتناول 

 تفتقر للدقة العلمیة ، وأحیانا في األغلب إّال أنها يالجوانب العسكریة من حیاة الشاذل

للموضوعیة ، فهي إما أن تكون متأثرة بمواقف الشاذلي ومساندة له  أو أنها ضده تماما ، 

فهي ال تعدو أن تكون تكرارًا لبعضها ، كما جاء اغلبها بأسلوب صحفي الیلتزم بالجانب 

التاریخي للحدث من حیث التوثیق والتتابع الزمني ، األمر الذي أوجب على الباحث 

ضرورة التدقیق والتحقیق في هذه المصادر ومقارنتها ببعضها البعض ومطابقتها مع 

 الباحثین وتتفق مع األحداث التي إجماعالوقائع ذات السیاقات التاریخیة، التي هي محل 

شكلت الدور العسكري والسیاسي للشاذلي بعیدا عن إطراء البعض أو تجني البعض األخر 

وهو أمر استغرق جهدا ووقتا بغیة الوصول إلى المعلومات األصلیة التي تنسجم والحقیقة 

وهي الغایة المتوخاة في هذه الرسالة.  التاریخیة ،

    ونتیجة لقلة المصادر التي تتحدث عن بواكیر حیاة الشاذلي وقبل تسنمه منصب رئیس 

 ، فلم مغمورینأركان الجیش إذ انه خالل هذه المرحلة لم یكن إال واحدا من الضباط ال
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تسلط علیه األضواء إّال بعد حرب تشرین وخالفاته مع السادات مما دفع الباحث إلى تتبع 

الصحافة المصریة التي غّطت جوانب عدیدة من حیاته المبكرة وفي مقدمتها صحیفة 

الجمهوریة التي نشرت سلسلة من المقاالت المتتابعة في أعداد مختلفة منها  تدور حول 

حیاة الشاذلي ، وصحیفة النهار الصادرة في القاهرة التي تناولت سیرة الشاذلي العسكریة 

.  ولم یغفل  وصحیفة المصري الیوموجوانب أخرى من حیاته ، وكذلك صحیفة األهرام

الباحث االستعانة بالمصادر األجنبیة التي تناولت حرب أكتوبر – تشرین وبالتالي كان 

 A militaryتناولها لحیاة الشاذلي امرأ متالزما مع هذه األحداث وابرز هذه الكتب (

History of modern Egypt , from the ottoman conquest to the 

Ramadan war) لمؤلفة (Andrew. Mc .Gregor الذي تناول بشي من التفصیل (

 the)  دور الشاذلي خالل الحرب وابرز تداعیاتها التي أدت إلى أقالته ، وكذلك كتاب 

eve of destruction ,the untold story of the Yom Kippur war) ة ــ لمؤلف

  ) Howard .Blum الذي اعتمدناه بشكل رئیسي في الفصل الثالث من الرسالة لما .(

اشتمل علیه من معلومات تفصیلیة عن ردود الفعل اإلسرائیلیة تجاه الحرب . 

 في حیاة الشاذلي یدور حول آلیة وكیفیة إدارة صوصاً      ولما كان الجانب السیاسي خ

الصراع العربي مع إسرائیل ، وانتقاده العنیف لسیاسة السادات في التفاوض فقد اعتمد 

الباحث على عدد من المصادر العبریة التي تناولت العالقات المصریة اإلسرائیلیة، السیما 

بعد معاهدة كامب دیفید وأبرز األحداث التي أدت إلى زیارة السادات للقدس وردود الفعل 

العربیة وخاصة المصریة منها، وكذلك الكتب العبریة المترجمة التي عكست وجهة 

النظراألخرى والتي اعترفت بدور الشاذلي حتى وصفة بعض العسكریین اإلسرائیلیین بـ 

(الصقر العربي). 

        وُتعد الكتب العسكریة والمذكرات الشخصیة لكبار القادة المصریین من المصادر 

التي شكلت رافدا مهما في مقارنة المعلومات الواردة في الرسالة واستعراض جوانب مهمة 

من األدوار التي اضطلع بها سعد الدین الشاذلي من خالل ماكتبه أقرانه وزمالؤه في 
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مراحل مختلفة ، بدءًا من البعثات العسكریة أو العمل الدبلوماسي في وزارة الخارجیة ،ولعل 

كتاب اللواء جمال حّماد :( المعارك الحربیة على الجبهة المصریة ) من أحسن ما كتب 

 منذ بدایة تسلم السادات للحكم وحتى حداث تناول األإذعن التاریخ العسكري لحرب تشرین 

، وتناول وجهات النظر المختلفة حول قرار الحرب 1974توقیع اتفاقیة فض االشتباك عام 

ومعالجتها وخاصة فیما یتعلق بثغرة الدفرسوار، إضافة إلى ما كتبه السادات نفسه في 

كتابة ( البحث عن الذات) ، وٕاذا كانت كتب محمد حسنین هیكل الغنى عنها ألي باحث 

 لكونها تتمیز بغناها بالمادة الوثائقیة، فأن كتب سعد ،في التاریخ المصري المعاصر 

الشاذلي التي ألفها خالل أقامته في الجزائر غیر مذكراته كانت مفتاحا لقراءة أفكاره وآراءه 

وهو یعبر عن رؤیته لواقع الحیاة السیاسیة في مصر ،ودور النخبة المصریة الحاكمة التي 

، 1952یرى أنها انحرفت عن مضامین النهج الناصري التي جاءت بها ثورة یولیو- تموز 

. 1982ومنها كتابه (أربع سنوات في السلك الدبلوماسي ) الذي نشره عام 

     وشكلت األطاریح والرسائل العلمیة عمودا أساسیا في االطالع على دور النخبة 

 من القادة العسكریین الذین بوصفه واحداً العسكریة والسیاسیة في مصر أبان بروز الشاذلي 

منها رسالة یوسف عیدان الجبوري (التطورات السیاسیة في مصر  یشار إلیهم بالبنان ،

والتسویة    الموسومة ( مصرالخالديوأطروحة  میادة علي حیدر  ) ،1970-1981

العربیة اإلسرائیلیة) وغیرها من الدراسات ذات الصلة بموضوع هذه الرسالة . 

   وقد أفاد الباحث من المواقع والصفحات الرسمیة ألبرز القادة السیاسیین والعسكریین 

المصریین على شبكة األنترنت ، وخاصة ممن زاملوا وعایشوا الفریق سعد الشاذلي وفي 

 ، وصفحة سعد الدین الشاذلي 73مقدمة هذه المواقع ذاكرة مصر ، ومجموعة مؤرخین 

الرسمیة ، وموقع جمال عبد الناصر على النت ، التي تحوي في طیاتها على أعداد من 

الوثائق والكتب والمطبوعات المختلفة ، ولم تكن اإلفادة فقط من موجودات هذه المواقع بل 

التواصل مع أصحابها أو القائمین على إدارتها ، وجرت عدة اتصاالت مع مؤلفین 

وباحثین منهم خالد أبو بكر مؤلف كتاب ( سعد الدین الشاذلي الجنرال الثائر) الذي كان 
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تعاونه یستحق الثناء ،فقد بادر بأرسال كتابه وأجاب عن العدید من أسئلتنا التي تخص 

الشاذلي ، كما تم التواصل عبر الشبكة العنكبوتیة مع عائلة الشاذلي نفسه ،السیما ابنته 

شهدان الشاذلي وحفیدیه هشام وعبد الرحمن . 

 عدم قدرته في الوصول إلى واجهت الباحث بعض الصعوبات التي یأتي في مقدمتها    

اإلضبارة الشخصیة لسعد الدین الشاذلي في وزارة الدفاع المصریة ألمرین: األول هو 

التحفظ الشدید للوزارة بعدم السماح ألي باحث باالطالع على ملفات العسكریین وخصوصا 

سعد الشاذلي والرقابة الصارمة في هذا الجانب ، واألمر الثاني هو عدم تمكن الباحث من 

 مصر رغم محاوالته العدیدة والجادة وعلى حسابه الشخصي بسبب عدم تجاوب إلىالسفر 

وسفارة مصر من جهة أخرى ، غیر أن هذا لم یثِن  وزارة التعلیم العالي العراقیة من جهة ،

الباحث من التواصل مع أصدقاء وباحثین مصرین وعراقیین مقیمین في مصر ، مكننا من 

من المعلومات الدقیقة التي لم یسبق الوصول إلیها التي مهمة وضع یدنا على جوانب 

 . تتعلق بحیاة الشاذلي في شقیها العسكري والسیاسي

وفي الختام أقدم شكري وتقدیري إلى السید رئیس وأعضاء لجنة المناقشة للجهد العلمي 

الكبیر الذي بذلوه في قراءة الرسالة وتصویبها سائًال المولى العزیز الكریم أن یمدهم 

 بالصحة والسالمة ومن اهللا التوفیق.

 

  الباحث                  
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 والدتھ وأسرتھسعد الدین الشاذلي ... •

 الشاذلي في األول من )1(ألبوین من عائلة أقطاعیة متوسطة ولد سعد محمد الحسیني    

التابعة لمحافظة الغربیة فــي  )2( في قریة (شبراتنا) مركز مدینة بسیون1922  عامنیسان

دلتا مصر وتبعد عن القاهــرة مائة وثالثیــن كیلو مترا على الطریق المؤدي إلى اإلسكندریة  

 وسعد هو واحد من ثالثة ،)3(والدتــة السیدة (تفیـدة الجوهـري) الزوجة الثانیة لمحمد الحسیني

عشر أخًا وأختًا غیر أشقاء ، وهو األبن األصغر في العائلة والثاني ألمة وأبیة حیث كان 

والده قد تزوج من قبل وأنجب تسعة أبناء هم (( محمد ، حامد ، عبد الحكیم ، الحسیني ، 

عبد السالم ، نظیمة ، فریده ، بسیمه ، ومرسیة )) وقد اشتهر منهم الشیخ محمد الحسیني 

 أما األخ الشقیق لسعد فأسمة (مظهر) وهو اكبر منه )4(كواحد من علماء األزهر الشریف

، وتوفــي قبــل عودة 1935سنا وكان قــد التحق بالقوة الجویـــة وتخرج طیارا مدنیا في عام 

سعـــــد الشاذلـــي من الجزائــر بعدة شهور، وكانت لسعد شقیقتـان من أمــه وأبیة هما (ألفت) 

 وتزوجت من موظف ة)ـــــي واألخرى (نبیلـــــن الشاذلــــــا عبد الرحمــــــــــــي تزوجت مــن أبن عمهـــــالتـ

كانت عائلة الشاذلي قررت أن تسمي مولدها و. )5(في ھیأة التامین الوطني ویدعى زكریا شتات

  التي شارك فیها أفراد 1919 سعد زغلول زعیم حزب الوفد وقائد ثورة باسمالجدید (سعد) تیمنًا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 لقب أسرتة الشاذلي كما سیرد أنالحسیني هو اسم جد سعد الدین ولیس لقبا له كما یبدو ألول وهلة حیث  )1(
 . هنسبعن تفصیلة عند الحدیث 

 المصریة وتقع على ضفة المحافظات أقدمبسیون هي احد مراكز محافظة الغربیة الثمانیة التي تعد من  )2(
وهي حاضرة   الهیروغلیفیة (حمام)اللغةوطنطا من الجنوب وكلمة بسیون تعني في  رشید من الناحیة الغربیة ،

 1950 عامفي   على ید رجال الوفد ،أداریاواستقلت بسیون   الفرعونیة السادسة والعشرین ،األسرةمصر في عهد 
 النجارة والموبیلیات بأعمال اآلنفي عهد فهمي سراج الدین الذي اقام لها احتفاال تاریخیا كبیرا ، وتشتهر المدینة 

  http://wikiped ia org /wikiللمزید من التفاصیل ،انظر، ما جعلها مركزا صناعیا مهما :
 ،2012 ،القاهرة ، 1 ، طالرواق للنشر والتوزیع ، الفریق الشاذلي العسكري األبیض ، مصطفى عبید )3(

العدد ، القاهرة ، ، سعد الشاذلي بین مطرقة السادات وسندان مبارك ، صحیفة الجمهوریة   ؛ سمیر الجمل23ص
 .10/2012 /6  في 19538

 . 24، صنفسه المصدر   ، مصطفى عبید )4(
 .25، صالمصدر نفسه ) 5(
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ن إ السیما و.)1(والدتهمن العائلة ، ضد البریطانیین والتي لم یمر علیها سوى ثالث سنوات قبل 

هذه العائلة تمتلك رصیدًا وطنیـــــــًا یمتد إلى الحروب التي شارك فیها جدة األكبر كقائد عسكري 

حد أبینما كان والدة  .)3( في الســــــــودان حیث مات هـــناك)2(في أیام الخدیوي إسماعیل باشا

 بسبب االقتصادیةالمالكین والوجـــــهاء ، لذلك فأنــــة نشـــأ في أسرة  میســــورة الحال من النــاحیــة 

 الصالحــة للزراعــــة ، إضافة إلى ممارسة التجارة األراضي لمساحـــة سبعیــن فدانًا من امتالكها

سم سعــد الدیــــن كان یقتصر أ أن ه إلیـــاإلشارة. ومما تجدر )4(والعمل الوظیفي لبعض أفرادها

سمه الحقیقي كما یرى البعض أعلى أسم سعد فقط أما مفردة (الدیــن) فقد أضیفت له الحقًا ، وأن 

قامتـــة في الجزائر وقد اخطأ إهو سعد الشاذلي أما تسمیة سعد الدین فقد أشتهـر بها  أثناء 

 مفردة ألیهالكٌّتاب والباحثیـن الذین تولوا طباعة مؤلفاتـــة في الجزائر عندما نقلوا أسمه مضافا 

(الدین) وهم في الغالب كثیرا مایضیفون كلمة الدین إلى أسماؤهم فال تجد لدیهم صالح وأنما 

یبدو ذلك صحیحا حیث أن  وقد .)5(صالح الدین وحسام ..حسام الدین وهكذا عالء وبهاء وسعد

اغلب المصادر التي تتحدث عن الشاذلي تشیر إلى اسم سعد الشاذلي فقط دون ذكر مفردة 

ــة ــــــــ، كما أن بطاقت1980راته عام ـــــــ(الدین) السیما المصادر التي كتبت قبل نشره لمذك

الكونغو كانت بأسم  ة المصریة فيــــــــــقیادته للكتیب   أثناء1960ة التي صدرت عام ــــــــالعسكري

سعد الشاذلي ؛ األمر الذي یعني أن سعد الدین كان أسمًا الحقًا  لكن الشاذلي نفسه لم یتطرق 

. لقد تهیأت له أجواء )6( وظل هو االسم المتداول والمعروف لهإلى التعلیق علیة أو تصحیحة

 أن ( یقول سعد الشاذلي (إذبناء الطبقة المیسورة آنذاك  أ حال بقیة هالدراسة والحیاة الهادئة حال

   كل یوم عدة ساعات ذهاباً رفاقــــهنه كان یضطر للمشي مع أ) رغم ) ومریحة كانت سهلة حیاته
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .24ص  ، مصطفى عبید ، مصدر سابق)1(
 والدة إلى فرنسا أرسله ، 1830عام باشا بن محمد على الكبیر ولد في قصر المسافر خانة إبراهیم بن إسماعیل) هو 2(

 وحصل على لقب الخدیوي 1866 للدراسة وتخرج في كلیة الحقوق ، عین والیا على مصر بعد وفاة محمد سعید باشا سنة
 ، ونفي 1879 توفیق سنة ألبنهخاض عدة حروب في السودان والصومال ، وأرغم على التنازل  من السلطان العثماني ،

 قراءة جدیدة   ،  من عرابي إلى عبد الناصر، : للمزید انظر، صالح منتصر1895إلى نابولي في ایطالیا وتوفي في سنة 
 14-12، ص 2003، القاهرة 1للتاریخ ، دار الشرق ، ط

 .15ص ،2009، القاهرة  ،  1ط  ،) طلعت فاروق ، الفریق سعد الدین الشاذلي ، الدولیة للنشر والتوزیع3(
 .16) المصدر نفسه ، ص4(
 .202ص ، مصدر سابق ، ) مصطفى عبید5(
 )1 (انظر صورة البطاقة العسكریة في ملحق رقم )6(
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 وهي المدرسة الوحیدة التي كانت تقع على مشارف االبتدائیــــــــــة إلى مدرسة بسیون وأیابــــــاً 

 االبتدائیة في بسیون ، وأصبح لزامًا دراسته. وفي السنة الحادیة عشرة أكمل سعد الدین )1(قریته

 الثانویة ، وهذا ماحصل دراسته أن تنتقل إلى القاهرة أذا ما أرادت ألبنهـــا أن یواصل عائلتهعلى 

 القاهرة دون أن یترك قریتة األصلیة شبراتنا ،  فيأن یشترى بیتا لهمه بالفعل عندما قرر والد

  الثانویة ویحصل على دراستهخوانة لیواصل أ ووالدته الجدیــده مع حیاتهنتقل الشاب إلى أو

. )2(1938شهادتها في عام 

 في القریة یقول سعد الدین أنه كان یحضر مع والدة إلى المجالس الیومیة حیاته      أما عن 

ـة ــــــالتـــــي تعقد في القریة ، وغالبًا مایتم فیها التطرق إلى األحتالل البریطاني وكانت تستهویـ

ذكر سعــــد ــــــــالسیــــاق ي وفـــــي هذا،) 3(األحادیث التـي تتناول الثورة العرابیــــة وزعیمها احمد عرابي

ة البحیرة في ـــــل منصب مدیر(محافظ) مدیريـــا كان یشغـــــــــد باشـــــالدیــــــن أن عمــــة عبد الســـالم شه

 من نالبریطانیي ضد  تصرفاته حیث كان جریئا في.)4(نــــــــات من القرن العشريية الثالثینــبداي

  كانت ، والمعروف أن مصراالنكلیزیةخالل عملة الوظیفي ، لدرجة انه رفض تطبیق اللوائح 

تخضع في هذه المدة لالنتداب البریطاني الذي سیطر على أغلب مؤسسات الدولة ، وعلیة قدم 

عبد السالم باشا إلى التأدیب ؛ لكن المجلس التأدیبي المشكل من المصرین برَأ عبد السالم من 

 الوطنیة وهــــو ماكان حدیث المجالس في قریـة شبراتنا وأعماله  بمواقفه وأشاد إلیـــهالتهم الموجهة 

یتملكهم الشعور بالكبریاء خاصة وانـه  ، هذه الحادثة التي جعلت من الشباب أمثال سعد الدین ((

ینتمي إلى عائلة الزالت تشكل خطا وطنیا منذ الثورة العرابیة التي شارك فیها أجدادة وقضى 

 .    )5()) بعضهم فیها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .16ص ، مصدر سابق ، طلعت فاروق )1 (
 .1999 /6/2 في ، قطر الفضائیةالجزیرةقناة  سعد الدین الشاذلي شاهد على العصر، احمد منصور، )2(
ثم انتقل  والكتابة على ید صراف قبطي ، بمدیریة الشرقیة وتعلم القراءة   في قریة (رزنة)1841 عام) ولد احمد عرابي 3(

ثم تدرج في المناصب  1858 رتبة مالزم سنة إلىو رقي  دخل في سلك الجیش ،  تخرجه وبعد  األزهر الجامع إلى
 المصریون حوله والتف 1881 عام توفیق   للخدیويمعارضته   وأعلن  ،1876 جمعیة مصر الفتاة إلىانضم  العسكریة ،

 القبض والقي عرفت باسمه  التي خالل الثورة  المقاومه قاد عرابي حركة   1882 البریطاني لمصر  وبعد االحتالل ،
 احمد حمروش ، للمزید انظر ،  في مصر :1911 عام فيوتوفي   جزیرة سیالن ،إلىبعد معركة التل الكبیر ونفي  علیة 

 .30-26، ص، مصدر سابق مصر والمصریون 
  احمد منصور ، المصدر السابق )4(
 16) طلعت فاروق ، مصدر سابق ، ص5(
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  فهي تعود إلى السید أبو الحسن شریف تقي الدین الشاذلــيوجذورهأما عن نسب سعد الدین    
 793سنة  حكموا في بالد المغرب وبویع لهم بالخالفــة هناك األدریسي نسبــة إلى األدراسة الذیــن

كان أبو الحسن الشاذلي قد  و.)2(وهم على ما یذكرون في شجرتهم ینتمون إلى السادة الحسنیة
) للهجرة بإحدى قرى المغرب وتسمى (غماره) حیث نشأ فیها وتلقى 593ولد في حدود سنة (

 حیث أن.)3(ام مالكـــوفــق مذهب األم علماؤها ، دي أكابرــــى أيـــعل م والحدیثـــــوم القرآن الكريــــــعل

نتقل بعد ذالك  الشیخ أبو أ المالكــــي یعد من أوسع المذاهب انتشارًا في المغرب.و  المذهب 
الحسن الشاذلي إلى تونس طلبا للعلم والمعرفة ، وكان محبًا للسفر والترحال حتى زار بالد 

 ثم قرر أن یتوجـــه لزیارة الدیار المقدسة ألداء فریضة الحج لبیت اهللا  فقصد .)4(المغرب كلها
مكة مع من رافقــــة من أهلة وحاشیته حتى وصل به المطاف إلى مصر فنزل في اإلسكندریة 

) م وتصادف نزولة مع أحدى الهجمات الصلیبیة على المدینة 1264على البحر في حدود سنة (
. ثم استأنف طریقة إلى مكة وزار )5(فانضم إلى صفوف المدافعین عنها وأقـــام فیها مدة من الزمن

 إلى مصر سكن صحراء البحــر األحمر في منطقـــة (حمیثرة) عودتهالعراق ، وبالد الشام ، وبعد 
ـر ـــــــا یسمـى (دروب ألمغاربه) ، ویمـــل الحج المغربیــــة طریقــــوافـــوكان من المعتاد أن تسلك ق

على البحر  قومس وأسوان وأخمیم حیث تؤدي إلى میناء القصیر)) ا من مدن الصعید ((ــــــقریب
األحمر ، وكان یلتقي الوجهاء والزعماء حتى وصل إلى الجنوب ، واستقر به المطاف هناك أذ 

انتشر بعد ذلك أبناء الشاذلي في .)6(انتشرت طریقتـــه الصوفیة التي عرفت بالطریقــة الشاذلیة
الوالیات المصریة ، وحالیًا یتواجدون في عدة مدن ومحافظات في دلتا مصر مثل الدقهلیة 

 إلى بیت النبي محمد (صلى اهللا علیة وآله بانتمائهموالشرقیة والغربیة والبحیرة ، وهم یتفاخرون 
 مثل مدینة الشاذلي القبلیة والشاذلي البحریة  باسمهموسلم) ، وسمیت بعض القرى التـــي سكنــوها 

 اهتموا عائلة الشاذلــي بعائالت كبیره في بسیون عن طریق المصاهرة والنسب ، وقد وارتبطت
بتتبع نسب عائلتهم واستخرجوا شهادات رسمیه بذلك ، وكان سعد الدین الشاذلي قد أستخرج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلى الشاذلیة األشراف. بانتسابهبالفعل شهادة 
 .56  الكبریاء أیام سعد الشاذلي ، مصدر سابق ، ص) سمیر الجمل،1 (
        /http:alzahramagazine,maktoobbblog   .com./599703وموقعها االلكترونیة الزهراء مجلة)2(

 المشهورین ولد مالك بن أنس في ربیع األول أحد األئمة األربعة  اإلمام أبو عبد اهللا مالك بن أنس األصبحي الحمیري )3(

 أبو للمزید انظر، :  كتاب الموطأه ولمن بین أهم أئمة الحدیث النبوي الشریفویعد ،  بذي المروة 712هـ الموافق93 عام

 .330ص ،1986 بیروت ، دار الكتاب العربي ، ،6ج حلیة األولیاء ، األصبهاني ، نعیم 

 .19ص ، 2003  ،القاهرة( د . م ) النفس والمعرفة عند الشاذلي ، ، محمد حسین عوض اهللا )4(
 (د . م ) ،  الحسنأبو العباس المرسي وشیخة الشاذلي أبىلطائف المنن في مناقب الشیخ  ابن عطاء األسكندري ، )5(

 .71ص ،1979  ،القاهرة
   28ص   ،1989  ،، تحقیـــق عبد الناصر عطا، مطبعة السعادة ، القاهــــــرةاألبــرار وتحفــة األسـراردرة ، ) ابن الصباغ 6(

http://ar.wikipedia.org/wiki/93_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/93_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 دراستھ ودخولھ الكلیة العسكریة •

 الدراسة الثانویة ، إلكمالنتقل سعد الدین الشاذلي إلى القاهرة أ االبتدائیة دراسته أنهى     حین

، وكانت لدیة رغبة كبیره بدخول الكلیة العسكریة ،السیما 1938وحصل على شهادتها في عام 

وان مصر كانت تمر في مرحلة من الغلیان نتیجة لتصاعد الحركة الوطنیة ، وظهور المزید من 

. )1( البریطانياالحتالل بإنهاءاألحزاب والتیارات السیاسیة التي تطالب 

 على مسرح األحداث مجموعه من الضباط الشباب الذین استفادوا من توقیع معاهدة  وقد َبَرز   
 أبناء التي تضمنت إصالحات عسكریة ضمن بنودها أدت إلى السماح بدخول) 2(1936 عام

 اإلقطاعیةلمدارس الحربیة بعد أن كانت هذه المدارس حكرا على أبناء العائالت ل الطبقات العامة
ورغم أن نظام التعلیم في تلك المدارس لم یكن یتیح . )3( والقصر الملكياالنكلیزوالمقربة من 

للخریج تحصیل علوم عسكریة ممیزه ألن البریطانیین هم من یسیطر علیها أال أن الشاذلي كانت 
لدیة رغبة في األنظمام للسلك العسكري ربما للسمعة الطیبة التي یحظى بها العسكریون في 

 حیثة ــــــــــــة العسكريـــــي بالكليـــــــــ التحق سعد الشاذل1939ومع بدایة عام .)4(المجتمع المصري
 في حیاته ، وكانت 1940ــة مالزم في عام ـــــــا برتبـــــــرج منهــــــــة ونصف لیتخـــــــــــى فیها سنـــــــأمض

 على  نفسه واالعتمادالكلیــة العسكریة قد أكسبتة القدرة الذاتیة في مواجهة الحیاة الجدیدة له ، 
معتمدًا على  خاصة وأنه دخل في سلك الجیش ، وهو الیزال في السنة السابعة عشرة من عمرة

 العائلي الذي یشكل دافعًا ومحفزًا معنویًا له ، بعد أن كان احد أشقائه قد تخرج طیارًا قبلة اإلرث
.  )5(بعدة سنوات ، وكان محط أعجاب واهتمام العائلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .19ص مصدر سابق ، ، طلعت فاروق )1 (
 في 1936ووقعها في   عقدت بین الطرفین بعد مفاوضات طویلة وعسیرة ،التيهي المعاهدة البریطانیة المصریة  )2(

مشاركة  واشترطت األخیرة   وزیر خارجیة بریطانیا ،أیدنقصر الزعفرانة مصطفى النحاس رئیس وزراء مصر وانتونى 
حتى تضمن اكبر تمثیل للشعب المصري في الموافقة على المعاهدة   الوطنیة المصریة في المفاوضات ،األحزاباغلب 

ي الجیش ــ عسكریة فإصالحات وأجــراءوتحدید عدد القوات البریطانیة في البالد  باستقالل مصر ،  تضمنت األعتراف التي
 میثاق  ،للمزید من التفاصیل انظر : وتعدیل شروط الدخول للمدارس العسكریة  والمعدات ،باألسلحة  وتزویدهالمصري 

 ،2005 ، بغداد  جامعةاآلدابكلیة  ) رسالة ماجستیر(غیر منشورة  والقضیة المصریة ،أیدن  أنتونيبیات عبد الضیفي ،
 .101ص

 ، 1992 ، القاهرة الهیأة المصریة العامة للكتاب ، ، 2،ج )مصر والعسكریون(، یولیو 23احمد حمروش ، ثورة  )3(
 .86ص

 .35) مصطفى عبید ، مصدر سابق ، ص4(
 .43سمیر الجمل ، الكبریاء أیام سعد الشاذلي ، مصدر سابق ، ص) 5(
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أفكار وطروحات التحرر الوطني ودعوات ب هفي هذه المرحلة من عمر   تأثر سعد الدین الشاذلي 

 أثرت فیه إلى حد كبیر ،السیما الصحفي أحسان التياالستقالل ، وكتابات الصحافة المصریة 

 روز الیوسف التي شدت مشاعر هذا الضابط الشاب ، وأستهوتة كثیرًا وصحیفته )1(عبد القدوس

إلى الدرجة التي كان یحرص على متابعة قرأتها بشغف وبشكل دوري ، إضافة إلى المنشورات 

 والذي یدعوا إلى المطالبة باستقالل مصر الكامل ، .)2( القومي والوطنيالتوجهوالمجالت ذات 

كانت قضیة و .)3(وتحقیق طموحاتها المشروعة في بناء جیش قوي بعیدا عن التدخل البریطاني

 أولى القضایا التي شغلت الحیاة السیاسیة في مصر خالل تلك المدة ، وكان حزب االستقالل

الوفد هو رائد الحركة الوطنیة الذي یحظى بشعبیـة كبیرة بعد أن ظل یفوز بمقاعد البرلمان 

بأغلبیة ساحقة لعدة سنوات ، واستمر یطالب باالستقالل عن طریق المفاوضات مع بریطانیا ، 

وخالل المدة مابین الحربین جرت ست مراحل تفاوضیــة بین الدولتین لكنها كانت  تتعثر ، حتى 

 أال أن .)4(وكانت تمثل انجازا لحزب الوفد1936  عاموصلت في النهایة إلى توقیع معاهدة

وتراجع الدعم الشعبي له بعد ظهور الصراعات شعبیة هذا الحزب بدأت باالضمحالل 

واالنشقاقات الداخلیة للحزب وتوجیــه االتهامات له بالتفریط في الحقوق الوطنیة من خالل 

ه على بقاء القاعدة العسكریة لبریطانیا في مصر فخسر نفوذه وقل التأیید الشعبي ــــــموافقت

 ،)5( بهیحضاالذي كان 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو ابن السیدة روز  وهو صحفي وروائي مصري معروف ،1919 كانون الثاني 1 عبد القدوس في أحسانولد  )1 (

تزوجت من عبد القدوس  ،  تصدر باسمهاالتيوهي صاحبة مجلة روز الیوسف  الیوسف اللبنانیة المولد والتركیة األصل ،
 الكتابة والفن إلى ولعه باألدب والروایة دفعة   كلیة الحقوق لكنإلى الذي ارسلتة إحسان منه وأنجبتالذي كان ممثال ومؤلفا 

تحت عنوان مجلة 1925 أولتشرین  -26 صدرت في التيوضل یكتب في المجلة  ، واصدر العدید من الروایات األدبیة ،
 ،  صدورهاإیقاف صدرت كصحیفة یومیة واختلفت مع حزب الوفد الذي قرر 1935 سیاسیة وبعد سنة إلىفنیة ثم تحولت 

 عبد أحسان الفتوح ،أبو  أمیرة وكانت لها سمعه واسعة وكتاب ماهرون :للمزید انظر ،أخرى تعاود الصدور مرة أنقبل 
 .21-16، ص1982  ،القاهرة  المصریة العامة للكتاب ، الهیأةالقدوس یتذكر ،

 .10/10/2012بتاریخ  ،1620العدد ، القاهرة ، صحیفة النهار  سمیر الجمل ، الكبریاء أیام سعد الشاذلي ، )2(
 .19ص مصدر سابق ، ، طلعت فاروق )3(
 .62ص ، ، مصدر سابق منال عباس كاظم الخفاجي )4(

،   للخدمات االجتماعیةاإلنجیلیة الهیأة القبطیة  إصدارات نظرة تاریخیة ،یولیو 23ثورة  صابر احمد عبد الباري ، )5(

 . 3 ص، (د.ت)القاهرة 
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وعندما بدأت الحرب العالمیة الثانیة كان الخالف قد استفحل بین حزب الوفد الــــــــذي یرى 

الوقـــوف إلى جانب بریطانیــا هو الطریـق األسلم والذي یفضي إلى الحصول على مكاسب وطنیــــة 

عن طریق التفاوض معها والضغط علیها ، من دون مواجهتها عسكریا أو الوقوف في صف 

تداعیاتـــــه الكبیــــرة علـــى الحزب قد ترك   الموقف ، وكان هذا )1(أعدائها باعتبارها دولة حلیفة

 استغله السراي والقصر الملكي لصالحة ، حیث كان الملك وحاشیته مؤمن أنخاصة بعد 

 .  )2(بانتصار األلمان في الحرب

     حاليـم له فــــــل ضمان مساعدتهــــرا باأللمان من اجــــى االتصال ســى الملك فاروق إلــــــــسع   

 له البریطانیون بالتواطؤ مع یدبره من المصیر الذي وخوفهحال وقوع مواجهة مع بریطانیا 

أوساط الجیش والشعب  ، واستغل الملــك موجـة الكرة الشدید  لبریطانیا التي بدأت في)3(أعدائه

على حد سواء ، وخاصة أولئك الضباط الصغار اللذین تخرجوا من الكلیة العسكریة في أعقاب 

. وكانت الكلیة العسكریة قد خرجت ثالث دفعات من الضباط على دورات متتالیة )4(المعاهدة

وهم یحملون أفكار الطلبة   وهي الدورة التي تخرج فیها الشاذلي ،1940عقب المعاهدة حتى سنة 

وسقوط االستعمار، وعودة الحیاة 1923عام  اللذین تظاهر أكثرهم للمطالبة بعودة دستور

.أفضت االنتصارات العسكریة المتالحقة التي حققها األلمان وحلفاؤهم في السنوات )5(البرلمانیة

زدیاد الشعور لدى مختلف الهیئات والمنظمات المصریة وبعض أاألولى من الحرب إلى 

العسكریین بالتخلص من االحتالل البریطاني ،السیما بعد التصریحات التي أدلى بها بعض القادة 

األلمان المتعاطفة مع القضایا العربیة ، ونظر ألیها المصریون على أنها ستحسم الحرب لصالح 

ألمانیا ، وقد ُأعجب بعض الضباط الشباب بالعسكریـــــة األلمانیــة وراحوا یتطلعــــــــون ألیها ، 

 .)6(ویعملون على التنسیق معها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصر والحرب العالمیة  عبد العظیم رمضان ،؛ 33ص ، مصدر سابق ، ملفات حرب السویس محمد حسنین هیكل ، )1 (
 .28ص ،1998، القاهرة  الهیأة المصریة للكتاب ، الثانیة ،

مصدر   الجیش المصري في السیاسة عبد العظیم رمضان ، ؛ 66ص  الخفاجي ، مصدر سابق ، كاظممنال عباس )2(
 .97ص سابق،

 ،2006 القاهرة ، ، دار الفكر العربي،  النازیة (خمس سنوات من العالقة السریة)وألمانیاالملك فاروق  وجیه عتیق ، )3(
 .23ص

 .26ص ،المصدر نفسه ) 4(
 .5ص ، مصدر سابق ، صابر احمد عبد الباري )5(

   .93، ص مصر والعسكریون ، المصدر السابق احمد حمروش ،؛  33المصدر السابق ، ص وجیه عتیق ، )4(
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 خدمتة في الحرس الملكي •

أنضم سعد الدین الشاذلي إلى 1940 تموز  األول من من الكلیة العسكریة فيتخرجهبعد     

تنقل          حیثأقرانه الیومیة المعتادة مع مهامهابط مبتدئ یمارس ضري كـسالح المشاة المص

السیاسة  في الوقت الذي كان التذمر واضحا من وحدات عسكریة مختلفة من البالد ، في

 .)1(ةــــــــالبریطانیة التي بدأت تحكم من قبضتها على مصر في ظل مجریات الحرب العالمیة الثاني

 أنة وتعمدوا ـــــــة تباطأ البریطانیین في تعدیل المعاهدة المصريــفعلى صعید المفاوضات السیاسي

ة ـــــــــــــي محاولــــر فـــــــــثم یستأنفونها في وقت آخ ، وا المفاوضات مع الجانب المصريــــیقطع

ي روج لها بعد ــــــــة التــــــــــــــدرك أن الهالـــــــــــا أن الشعب المصري بدا يـــــت ، كمـــــــم لكسب الوقـــــــــــمنه

ذي یمنح مصر األستقالل ـــن بالمستوى الــد لم تكـــــمن قبل حزب الوف1936ع معاهدة ـــــــتوقي

. )2(زعوم ، ولم تتمكن من منع التدخل البریطاني في شؤونهاــالم

 من الكلیة 1936  عام       كان سعد الدین الشاذلي قد تخرج في الدفعة الثالثة بعد معاهدة

العسكریة ، وهو العام الذي تخرج فیه خالد محي الدین احد مؤسسي  تنظیم الضباط األحرار ، 

كما ضمت دفعته بعض الضباط أمثال مجدي حسنین وثروت عكاشة كذلك تخرج في الدفعة 

 بطرد اإلسرائیلیة المخابرات قتلتهذاتها مصطفى حافظ قائد الفدائیین المصرین ضد إسرائیل الذي 

شهدت سنوات الحرب تطورات سیاسیة واقتصادیة أثرت و. )3(ناسف في خمسینیات القرن الماضي

كما زاد التضخم المالي  على الوضع العام في البالد وزادت من الهوة بین الفقراء واألغنیاء ،

وعانى الشعب من أزمة كبیرة في المواد الغذائیة لدرجة أن الناس هاجموا المخابز واألفران 

 بریطانیـــا فـي أجبار لــــــر والجیش مــن تدخــــــــة الجماهیــــــ.وقــد أزدادت نقم)4(للحصول على الخبز

 )5( على تكلیــــــــــف مصطفى النحاس بتشكیــل وزارة جدیدةالملك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .57 الكبریاء أیام سعد الشاذلي ، مصدر سابق ، ص، سمیر الجمل )1(
 .1946 /18/8في   ،22034 ، العدد القاهرة ، ، صحیفة األهرام )2(
 .36) مصطفى عبید ، مصدر سابق ، ص3(
 ، دار المعرفة الجامعیة ،1952 -1517دراسات في تاریخ مصر الحدیث والمعاصر  ، عمر عمر عبد العزیز )4(

 . 496، ص1989،  اإلسكندریة
  ؛ 8، ص1971 مجلة دراسات عربیة ، العدد الثاني، السنــة الثامنة ، بیروت ، ،) طارق البشري ، الضباط األحـــرار5(

( د. أنور السادات ، أسرار الثورة المصریة . بواعثها الخفیة وأسبابها السیكولوجیة ، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة 
 324ص؛ عبد العظیم رمضان ، الصراع بین الوفد والعرش ، مصدر سابق، 116-115  صت)



 الفصل األول                                سعد الدین الشاذلي النشأة والتكوین
 

]- 9- [ 
 

، والـذي انعكس بشكل كبیر   الذي بدا یظهر واضحًا في تأییـــد األلماناالتجاه تضمن أبعاد لكي

 باأللمان والتنسیق معهم عسكریًا االتصالعلى الشارع المصري وبعض الضباط اللذین حاولوا 

برزت في مصر منذ وقد .)1(بعد أن أعجبوا باالنتصارات التي حققتها ألمانیا في بدایة الحرب

تجاهات داخلیة بخصوص الموقف من ألمانیا والحرب بشكل عام ، األول أبدایة الحرب ثالث 

 بدل استعمار التحریر الكامل للبالد وعدم تأیید إلىیرى ضرورة الوقوف على الحیاد والسعي 

، ویمثل هذا األتجاة القومیون  وهذا التیار یكاد یكون األضعف والیوجد له تأثیر  آخراستعمار

المصریون وبعض المعتدلین ، أما األتجاة األخر الذي یتبناة حزب الوفد ویدعوا إلى مساندة 

بریطانیا والوقوف معها كبلد حلیف ، ویرى أنها تمر بحالة من الضعف یمكن من خاللها الضغط 

. )2(علیها للحصول على بعض المطالب الوطنیة

 عدوًا لبریطانیا التي یجب التخلص منها بأي شكل وصفها    أما االتجاه الثالث فیؤید ألمانیا ب

من األشكال ، ویمثل هؤالء رجال السراي وكبار مالك األراضي الزراعیة وأقسام من الطبقة 

 الثوري المعبر عن التوجهالملتفة حول حزبي مصر الفتاة واألخوان المسلمین الذین كانوا یشكلون 

 إلــــىة ـــ.أضاف)3(تطلعات الجماهیر من خالل الصحف والمجالت التي تصدر عن هذین الحزبین 

 فـي مصر وحاول هذا الفریق ــةـاة النیابيــور والحيـــن فقدوا األمل فــي الدستــــذيلن اـالشباب القومیي

 الذي حاول األلتحاق باأللمان )4(التنسیق مع القوات األلمانیة ومنهم عزیز على المصري

 ،)5(عن طریق الفرار بطائرة لكنها تحطمت والقي القبض علیة في شمال مصر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .497، ص ، مصدر سابق عبد العزیز عمرعمر ) 1 (
 المجلد الثاني ، ،   المیالدي حتى نهایة القرن العشریناألول، تاریخ مصر من بدایات القرن  ) عبد العزیز جمال الدین2(

 . 1604، ص2006  ،، القاهرة ، ، مكتبة مدبولي4ج

؛ محمد فوزي ، الضباط األحرار یتحدثون  مكتبة 111أنور السادات ، أسرار الثورة  المصریة ، مصدر سابق ، ص )3(

 .15ص ،1990مدبولي ، القاهرة ،

 لعائلة شركسیة سكنت العراق ثم انتقلت إلى مصر، درس في القاهرة  والتحق 1880عام ) ولد عزیز على المصري 4(

 ثم انسحب بسبب سیاسیة التتریك  التي 1908بكلیة  األركان في اسطنبول وانضم  لالتحاد  والترقي  وشارك في انقالب 

، 1916 انتهجها االتحادیون ، أسس الجمعیة القحطانیة وشارك في جمعیات أخرى ، شغل رئیس أركان جیش الثورة العربیة

شارك في كل الحروب المصریة ، اظهر میال واضحا نحو األلمان في 1936ورئیس أركان الجیش المصري بعد معاهدة 

 Khadduri.Majed , Arab contemporaries : للمزید انظر ،1965 عامالحرب العالمیة الثانیة ، وتوفي 
.the role of personalities .Impolitics , press ,Hopkins  university(No date) ,p10                                                                                                                                   

66، ص1978 ، القاهرة) أنور السادات ، البحث عن الذات ، المكتب المصري الحدیث للطباعة والنشر ، 5(  
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تصال باأللمان وحاول مع بعض الضباط اآلخریــن أنــُه كان هو األخــر على أویذكــر السادات   

جتیاحهم لطرابلس الغرب ، ووصولهم إلى مرسى مطروح وقد أظهرت تلك أاالنضمام ألیهم أثناء 

. )1(المحاوالت حالة الغضب والرفض المصري للوجود البریطاني

كانت القوات البریطانیــة قد تصدت للمحاوالت األلمانیة الرامیة إلى احتالل مصر، واشترك      
معها الجیش المصري ، وُنقل حینها المالزم سعد الدین الشاذلي إلى مرسي مطروح لیتولى َتعقب 
القوات األلمانیة المهزومة ، وتدمیر األسلحة التي خلفتها ، وكان ذلك أول ظهور عسكري لسعد 

 وال توجد معلومات وافیة عن تلك الفتره من حیاته كما انه لم یتطرق ألیها في مذكراته ،)2(الشاذلي
ة ــــى توجهاتــــا إلــــر فیهــــره یشيـــــ أشارات عابباستثناءر ـــالتي نشرت فیما بعد بأسم حرب أكتوب

ة ورغبته في التخلص من السیطرة البریطانیة  وهو أتجاه سائد لدى األوساط المصریة ــــالقومي
ـة وهي تهتف ـــدن المصريـــم المــــاهرات تعــــذي كانت المظــــــ. وفـي الوقت الـ)3(بمختلف فئاتـها آنذاك

 نحو القاهرة ، كانت بریطانیا زحفه القائد األلماني إلى مواصلة )4( وتدعوا (رومیل )اإلنكلیزضد 
تنظر بعین القلق والریبة إلى هذا الموقف الذي عدته مخالفا لسیاسة التحالف بین البلدین ، األمر 

الذي قادها إلى توجیه إنذارًا شدیدا إلى الملك ألقالة حكومة علي ماهر (المتواطئة) مع األلمان 
. وفي حادث مثیر قام السفیر البریطاني مایلز المبسون )5(وتعین وزارة جدیدة من حزب الوفد

بأقتحام  قصر الملك فاروق ومعه الجنرال (ستون) قائد القوات البریطانیة  في مصر، وبصحبتهم 
عدد من الدبابات والمصفحات العسكریــة التــي حاصرت القصر واقتلعت الباب الرئیسي له  كما 

 ومنعت الدخول والخروج منه ودخل  السفیر إلى مكتب الملك حولهنصبت األسالك الشائكة 
 رة مكتوبـةــــــــذیـن حاولوا منعه ، وقدم للملك مذكلــــــــــــــــــرس اـــــــــــــة غیر عابئا بالحـــــــــــــورة أستفزازيــــــبص

 )6( بالتنازل عن العرش فوراتطالبه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .67) المصدر نفسه ، ص1 (
 .191ص ،2012) احمد المسلماني، مصر الكبرى ، كیان كورب للنشر والتوزیع ، القاهرة ،2(
 .34، مصدر سابق ، ص مصطفى عبید )3(
والتحق بكلیة   1891  عام  األلمانیةاأللمان خالل الحرب العالمیة الثانیة ولد في مدینة میونخ  ابرز القادة احد هو )4(

كان على  ،1933 عام الحزب النازي إلى وانضم األولى ةشارك في الحرب العالمي، ومدربا فیها  األركان وعمل محاضرا 
 1940في اختراق الدفاعات الغربیة للحلفاء سنة   براعة فائقة واظهر اجتاحت بولندا في بدایة الحرب التي القوات رأس

وعاد   خسر معركة العلمین الشهیرة في نفس العام انهواقترب من السواحل المصریة أال 1942عام وبرقا  واحتل بنغازي 
 Encyclopedia American, Internationalرللمزید انظ :1944 عام الجبهة األوربیة ومات منتحرا إلىبعدها 

Edition vol. 23, New york , 1979,p674  . 

  .97ص ، 1992 ، ترجمة سید زهران ، دار التضامن، القاهرة  ،وجیله جمال عبد الناصر  ، فاتیكوتس ب .ج . )5(

 عبید الفتالوي  كوثر رشید ؛ 98، ص مصدر سابق  فاتیكوتس ،؛ 47ص ، مصدر سابق ، صالح منتصر )6(
 .1329ص مصدر سابق ،
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لعدم أقالتــة الحكومة وكـاد الملك أن یوافق على توقیـع التنازل لوال تدخل رئیس الدیوان الذي  

حاول تهدئة الموقف ، وتوصل إلى حل یفضي إلى موافقة الملك على تشكیل وزارة جدیدة برئاسة 

.  )2()1942رـــــــفبراي 4( داثـــــــرف بأحــــــــوم یعـــــــــــمصطفى النحاس ومنذ ذلك الوقت ظل هذا الي

 البریطاني حول اإلنذارلألجتماع في وقت سابق لمناقشة  اء السیاسیینــــــوكان الملك قد دعا الزعم

تكلیف النحاس بالوزارة ؛ لكنهم لم یصلوا إلى قرار حاسم وعدوا ذلك اإلنذار یتنافى مع استقالل 

البالد ، كما أنهم لم یأخذوه على محمل الجد وحتى الملك نفسه لم یتصور أن األمور تصل إلى 

لقد كان  لهذا الحادث رد فعل عمیق في صفوف الجیش . )3( بهذه الطریقةقصرهحد اقتحام 

المصري  الذي عد ذالك أهانة لشرف مصر رغم اختالفهم مع الملك حیث كتب جمال عبد 

  وأن هأما الجیش فقد كان لهذا الحادث تأثیره السیئ عليأصدقائ(الناصر في رسالته ألحد 

، وقدم بعض كبار الضباط استقاالتهم ألن الجـــیش من )4()بعضهم یتوقون للتضحیة بدمائهم

وجهة نظــرهم لم یحم المــلك وان ذلك یمــثل تحــدیا لكرامــتهم العسكریة ، وطالب البعض بضرورة 

القیام بالثورة واستغالل التقدم األلماني الذي بدأ یقترب من الحدود المصریــة السیما وأن رومیل 

 أتصلوا عن طریق سفارتهم بعدد من الشخصیات اإلیطالیینصرح انه سیدخل القاهــرة وأن 

 صدر األمر لإلنذار. وبعد خضوع الملك )5(المصریة سواء كانت مدنیة أو عسكریة للتنسیق معها

بعد أن أتحمل   بالتكلیف ((قبولهالملكي بتشكیل وزارة مصطفى النحاس الذي قال في معرض 

 ر) على نفسي أن أحاول إنقاذ البالد من خطورة الموقف األخيأخذتهعهد  المسؤولیة فأن أول

اجتمعت بسعادة السفیر مایلز المبسون وأوضحت له   فبرایر وأضاف ((4وكان یشیر إلى حادث 

وجهة نظري التــي بها تصان حقوق الوطــن وتتوطد صالت التحالف بین مصر وبریطانیا فلقیت 

 .)6())منه رغبة صادقة في تنفیذ المعاهدة بین بلدینا ومعاملة مصر معاملة الند للند
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من   الملك   خلعنالبریطانیيقصر عابدین ومحاولة  فبرایر) بوم اقتحام  4 (بأحداثعرفت في التاریخ المصري  )1 (
  (الولد)ـ كان یستخف بالملك وینعته بأنةحتى  ، متوترة جدا  مع السفیر البریطاني عالقتهالعرش المصري حیث كانت 
 4،أنیس محمد   ، انظر للمزید من التفاصیل :  حكومة علي ماهر وتكلیف النحاسبإقالةوالغالم لصغر سنة وطالبه 

 .1972 ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت ، مصر السیاسي  تاریخ  فى 1942فبرایر
 .498، ص مصدر سابق ، عمر  العزیزعبدعمر  )2(
 )2 (الملحق رقم ، انظر نص الرسالة ،1942/ 2/ 16بتاریخ ،  النشارإلىالناصر  رسالة جمال عبد )3(
  2ص  ،١٩٧٩ ،  القاهرة، المعاریف دار ، لمصر السري التاریخ ، دمحم  محسن)4(
 المصریة العامة  الهیأة،1953 یونیو 18حتى 1878 هیأة عام أول أنشاءالوزارات والنظارات المصریة منذ  ) فؤاد كرم ،5(

 .408ص ، 1994 القاهرة ، للكتاب ،
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     في هذه الظروف أنتدب المالزم سعد الدین الشاذلي لأللتحاق بسریة القصر الملكي المكلفة 

بحمایة الملك وحراسته وكان من الطبیعي أن الذي ینتدب من الجیش للخدمة ضمن هذه القوات 

هو من األشخاص المعروفین بوالئهم للقصر والعائلة المالكة أو انه ینتمي إلى عائلة معروفة 

فمن جانب یشكل وقوفا  ، وبطبیعة الحال فأن هذا االختیار یعد میزة للعسكري المنتدب ،) 1(الوالء

بوجه التهدید البریطاني للملك الذي بدأ یتقرب من الشعب ویسعى للصالة في المساجد مع الناس 

مباشرة ، في أیام الجمع والمناسبات الدینیة في محاولة للتماهي مع هموم الناس ومشاركتهم 

ن الخدمة في الحرس الملكي تختلف عن بقیة أفراد القوات إ فآخر انبحیاتهم العادیة ومن ج

المسلحة ، من حیث القیافـة العسكریـة والسكن والتدریب والمخصصات ، وهذا ماكان یشعر به 

. )2(1949سعد الدین الشاذلي الذي استمر حتى سنة 

خالل خدمته في الحرس الملكــــــــي أقترن سعد الدین الشاذلي بزوجته زینات متولي السحیمي     

التي تنتمي إلى عائلــة مصریـة لها مكانــــة اجتماعیـة طیبة حیث كان والدة حریص على زواجه 

 وأنتقــل بعدها سعد الدین الشاذلــي لیسكن .)3(في سن مبكرة وهو في الحادیة والعشرین من عمره

مع عائلتة في منطقــة العباسیة في عمارة استأجر منها الطابق الثاني فـــي الوقت الذي كان یسكن 

إلى جواره جمــال عبد الناصر مع عائلتــه في الطابـق الثالث من نفس البنایـة ، لقد كانت هنــاك 

عالقة جیره وصداقــــة بین العائلتیــن كان مــن نتاجــها أن تولــى سعد متـولي شقیــق زوجة سعد 

وتضیف ، الشاذلي منصب كبیر یاوران(رئیس تشریفات ) لجمال عبد الناصر بعد الثورة 

 ولم بوطنیتهأن سعد الشاذلي أحب من حینها جمال عبد الناصر حبا شدیدا وآمن ((السحیمي 

یعد یقبل أیة انتقادات له ودائما ماتوجد لدیة ردود واضحة ضد منتقدي سیاستة السیما وأنهما 

وأن الفارق العمري لم یكن كبیرا بینهما فال یعدو أربع  ، كانافي مدرسة الشؤون اإلداریة نفسها

 )شهدان( وقد أنجبت زینات السحیمي ثالث بنات األولى وهي أكبرهن ،)4( ))سنوات فقط

التي تعد الناطق الرسمي بأسم العائلة فیما بعد ، وقد أكملت دراسة االقتصاد في الوالیات 

  التي تزوجت من مهندس مصري ، وابنتهم الصغرى )سامیة(ة ـــــــالمتحدة األمریكیة  والثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .23) خالد أبو بكر ، مصدر سابق ، ص1(
 . 6/2/1999) احمد منصور، سعد الدین الشاذلي شاهد على العصر، قناة  الجزیرة ، قطر، بتاریخ 2(
 .56) مصطفى عبید ، مصدر سابق ، ص3(
 .57-56) المصدر نفسه ، ص4(
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وأقام لها والدها حفل زفاف 1972 التي أكملت دراستها في كلیة الحقوق وتزوجت في عام )ناهد (

لین المصرین حینما كان والدها یشغل منصب رئیس أركان الجیش في تلك وحضره كبار المسؤ

 في هذا تناقشه.  لم یرزق سعد الدین الشاذلي بمولود ذكر، وعندما كانت زوجته )1(الفترة

الموضوع ، وتتمنى أن یكون لهما ولد یحمل اسم أبیة فأن رده علیها ((سأربي بناتي مثل 

ارسة ألعاب القوى والفروسیة بعد ـــد أنخرطت في ممــرى شهدان قــــه الكبــــــ وكانت ابنت)2(األوالد))

وشاركت في 1960أن اصطحبها والدها لمشاهدة أحدى العروض العسكریة لقوات المظالت عام 

. )3(القفز الحر، فكانت أول سیده مصریة تهبط بـ (البراشوت) من الطائرة

تحملت قرینــة الشاذلي جانبًا من أعباء الحیاة العسكریة لزوجها فعندما كان یمارس عملـة    

 األمر الذي یضع على كاهلها مسؤولیــة متواصلةنـه یغیب لعـدة أسابیـع إ فـي الجیش فاضابط

نتقلت للعیش أشؤون بیتها وتربیـة بناتها ، وعندما التجأ إلى الجزائر فارا من مالحقة السادات له 

. وبعد عودته إلى بالده من الجزائر، أقدمت السلطات )4(معه في المنفى ألربعة عشر عاما 

 وبناته إنهن زوجتهالمصریة على اعتقاله في المطار دون أن تعلن عن مكان احتجازه ، فأعلنت 

سینفذن أعتصامًا مفتوحا أمام القصر الرئاسي حتى معرفة مصیره ، وكانت ابنته شهدان أتصلت 

 خدمتهخالل و .)5(بمحطات إعالمیـة ومنها قناة البي بي سي البریطانیة لتغطیــة ذلك االعتصام

الشاذلي یالحظ مدى التذمر الواسع الذي یدب بهمس الدین في الحرس الملكي كان سعد 

فبرایر)، وماتالها من 4( لى الملك في حادثةع االعتداءفي صفوف الجیش خاصة بعد 

، والعمل التنظیمي سواء داخل المؤسسة العسكریة آو في أوساط  تصاعد النشاط الثوري

 .)6(المنظمات السیاسیة في مصر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، القاهرة)  حمدي السعید سالم ، سعد الدین الشاذلي قدیس العسكریة المصریة ، صحیفة الحوار المتمدن 1(
 .59، مصدر سابق ، ص  ؛ مصطفى عبید5/3/2012  في 3685العدد 

 23/3/2013  الفضائیة  بتاریخ الجزیرة  قناة  وثائقیات  ؛ (الجنرال) نفسه)حمدي السعید سالم ، المصدر 2(
 .حول الفریق سعد الدین الشاذلي

 ) المصدر نفسه.3(
 .) انظر الفصل الرابع من هذه الرسالة4(
 .5/3/2012 في 3685 العدد، القاهرة ،صحیفة الحوار المتمدن )  حمد ي السعید سالم ،5(
 .1330مصدر سابق ، ص ، عبید الفتالوي كوثر رشید )6(
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 ظهور مجموعة من الضباط الشباب من ذوي إلىالحال  تطوروأزاء هذا الوضع المضطرب     
 بدءوا هم بدورهم توسیع الذینالرتب الصغیرة اللذین كانت لهم عالقات مع األخوان المسلمین 

وغالبا  ومؤسسات الدولة ،  الطالبیة واالتحادات ، وزرع خالیاهم في مؤسسات الجیش أعمالهم
ماكانت اللقاءات تعقد في المقاهي والنوادي العامة ، وقام بعض الضباط بتدریب الطلبة والشباب 

 . )1(على استخدام األسلحة والمتفجرات
في تأجیج الشارع المصري   والقومیین دورًا كبیراً )2(ون وحزب مصر الفتاةملعب األخوان المسل  

 وحكومة الوفد التي بدأت تفقد الكثیر من رصیدها في صفوف الشعب الذي نالبریطانیيضد 
  .)3(رادتة ُحبًا بالسلطة وتمسكا بهاأ تتعامل مع بریطانیا ضد أنهاینظر لها على أساس 

رة ـــــــــوكث ةـ شهدت تلك المرحلة نوع من االضطراب السیاسي والصراع على السلطوقد
األسلحة والعتاد  بــــلنه ةـــــــرات البریطانيــــــطالت المعسك حتى)4(طافــــــل واالختتــحوادث الق

اروق إلى  ـــــــــــــملك فـــــــاحدا بالــــــــــن وهذا مـــــــــــــــال لبعض السیاسیيــــــــــغتیــأات ــــــــــرت عمليــــــــــــــــوج
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .99ص ، ، مصدر سابق فاتیكوتس )1(
 لمحاربة االستعمار 1933 تعود جذور هذا الحزب إلى جمعیة مصر الفتاة التي أنشأها أحمد حسین عام )2(

، وبرنامجه 1948ة ونظام الحكم الفاسد ، ثم حولها إلى حزب سیاسي عام  ــــــــــــة المستقلــــــــــيل والرأسما واإلقطاع
 رمضان ، مصر   انظر ، عبد العظیم من التفاصیلخلیط من عناصر اشتراكیة ووطنیة وٕاصالحیة ، للمزید

 .334-332ص ،1995 ،القاهرة، الهیأة المصریة العامة للكتاب ،  ماقبل عبد الناصر
 .47ص ، مصدر سابق ، صالح منتصر )3(

 شهدت سنوات األربعینات عددا من عملیات العنف واالغتیاالت خاصة بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة: )4(

 وابرزها

ب-اغتیال أمین  ==1945شباط 24ا-اغتیال احمد ماهر رئیس الوزراء في البهو الفرعوني لمجلس النواب في

   1946 كانون أول سنة25عثمان وزیر المالیة في حكومة الوفد في

 1948مارس سنة 22 في ج-اغتیال احمد الخازندار وكیل محكمة استئناف مصر 

 1948االخوان على ید د-اغتیال محمود فهمي النقراشي رئیس الوزراء

 1949ح-اغتیال حسن ألبنا مؤسس جماعة األخوان المسلمین سنة

 1948و1947خ-كما نجا النحاس من محاولتي اغتیال في سنتي 

 .49-48 صالح منتصر ، المصدر السابق ، ص،للمزید من التفاصیل انظر
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. وهوموجة ضد خصومـــة السیاسیین بالدرجة األولى ،وقد بدأ الحرس )1(تشكیل (الحرس الحدیدي)
الحدیدي كجهازسري خاص بالملك وفور تشكیلة قــــام باعتقال عدد من الضباط المناؤیــن للسراي 
الحكومـــي ، ولم یكن هذا الجهـاز خاضعا للحرس الملكي أو الجیش المصري ، وجاء مباشرة بعد 

 مع سیارة بنفسهالحادثة التي تعرض لها الملك عندما اصطدمت سیارته التــي كان یقودها 
   .)2( األسماعلیـــة وأصیب علـى أثرها بجروح خطیرةــــعسكریة كبیرة علـــى طریـــق أنشاص ــ

 لعدة أشهر تعرف على الطبیب المعالج المركزةوفي المستشفى الذي خضع فیه الملك للعنایة 

  واغتیالهمةـــــــــــة بعض الساســــــدأ بتصفيــــــدي ، وبـــــــیوسف رشاد الذي أصبح رئیسا للحرس الحدي

 ضد الملك ، كما أطلقت النار نللبریطانیيـر الداخلیـة الذي اتهم بالعمالة ــــن عثمان وزيـــــأمثال أمي

.وقد انضم إلى هذا الجهاز )3(على مصطفى النحاس لكنه نجا من الموت بعد محاولتین فاشلتین

عدد من الضباط ومنهم أنور السادات ومحمد حیدر وخالد فوزي وفهمي شوقي وغیرهم ، ومن 

هنا وجهت أصابع األتهام إلى سعد الدین الشاذلي بأنة كان مشتركا في الحرس الحدیدي وهذا ما 

عرف به إال بعد أ لم یكن لي أي عالقة بهذا الحرس ولم هللالحمد  نفاه الشاذلي حیث یقول ((

 موجها ضد من یمالئوا االنكلیز فأن من إنشائهأذا كان الهدف من  )) ویضیف الشاذلي (( الثورة

ناس سیاسیین لمجرد أنهم أعداء للملك فهذا وضع غیر أینتمي الیه رجل وطني أما أذا كان یقتل 

. ویبدو أن الشاذلي یبالغ أذا قال انه الیعلم بهذا الجهاز وهو أحد  الضباط الذین )4(شریف))

امضوا فترة طویلة تصل إلى ست سنوات في الحرس الملكي ، وكان موجودا في المدة التي 

ن عثمان حینما ـــــــــــــــــل أميــــــــــــر مقتـــــــــــــــريـــــــو یحاول تبـــــــــدي ، وهــــــــــــها الحرس الحديــــــــــــتأسس في
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تنظیم أنشاء أمكانیة فاتح یوسف رشاد في أن من الملك فاروق بعد بأمر 1943 عام هذا الحرس في بدایة أنشاء) تم 1 (

 ناهد رشاد دور كبیر في تشجیعه لزوجته یرأس هذا الجهاز وكان أنمن الضباط المخلصین للملك ووافق األخـــــــــــیر على 

 بدس السم عن طریـــــــــــــــــق الدبابیس المسمومة أو عن طریق األغتیال نالسیاسیيلهذا العمل وباشر الجهاز بتصفیة عدد من 

 بعض النسوة فیهلألشخاص المطلوبین ، وكانت العالقة سیئة بین الحرس الحدیدي والبولیس السیاسي ، كما شاركت 

 أعضاءهوتشرف على تنظیمهن ناهــــد رشاد ، لكن هذا الحرس اختلف في النهایة مع الملك وانقلب علیة حتى دعا بعض 

 الهاویة) : للمزیـــد انظر، مدحت بسیونى ، فاروق والحرس إلى ارعن ویقود البلد انه بدعوى (نفسه تصفیـــــــــــة الملك إلى

 45-35ص، 1988 الحدیــــــــــدي، مؤســـسة دار التعاون للطباعة والنشر، القاهرة ،

 .13ص ، المصدر نفسه )2(

 .23،صمصدر سابق ، ) مدحت بسیوني3(
مصدر  مصطفى عبید   ؛ 6/2/1999 بتاریخ الجزیرة ، قطر ،قناة  سعد الشاذلي شاهد على العصر، احمد منصور، )4(

 .39ص سابق ،
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 ألنه یعده عمیل لالنكلیز ، ورغم ذلك الیوجد لدینا ؛)1(یقول ((انه شخصیة غیر مأسوف علیها))
 بطریقة منظمه.وقد بعملیاتهدلیل قطعي على اشتراك الشاذلي في الحرس الحدیدي الذي یقوم 

تمیزت هذه المرحلة من حیاة سعد الشاذلي بشيء من الضبابیة والغموض لعدة أسباب منها 
 بالمؤسسة العسكریة فهو الیزال ضابطًا مبتدأ في القوات المسلحة التي كانت التحاقهحداثة 
 وتخضع للسیطرة البریطانیة ، كما أن تأخر انتماء الشاذلي لحركة الضباط تالوالءامتعددة 

 نالسیاسیي ضمن مخططات الملك الموجهة لخصومة االنخراطاألحرار أثارت حوله الشكوك في 
 الواضحة في ورغبته، لكن رؤیة الشاذلي بدت أكثر وضوحًا مع تداعیات القضیة الفلسطینیة 

  وأبتعادة عن الحرس الملكي.  اإلسرائیلي فلسطین للقتال ضد االحتالل إلىالذهاب 
 المؤسسة العسكریة •

 سنة )2(       مــََر الجیش المصري منذ نشأتـة بشكل نظامــي في عهد الوالي محمـد علي باشا
 تكوینه بعدة مراحل تفاوتت بین التقدم والتراجع في مسیرة وتطور ذلك الجیش عبر مراحل 1805
 بدأها محمد علي بدعوة الضابط التي المحاوالت أولى جرت 1820ففي سنة  .)3(المختلفة

 بتكوین هُ  تزوج من سیدة مصریة وكلفأنبعد  الفرنسي سیف الذي یدعى (سلیمان الفرنساوي)
، وباشر هذا الضابط المتخصص بأنشاء )4(جیش مصري حدیث وفق السیاقات والنظم الفرنسیة

 مدرسة عسكریة في مدینة أول وأسس الیهاالثكنات والوحدات التدریبیـــة ودعا المتطوعــین 
 حتى تم بالتدریج األمرالموجودة في الجیش المصري في بادئ   اعتمدت العناصرالتي.أسوان
 كان الجیش أن العناصر األجنبیة لتحل محلها قوات نظامیة تعتمد على المصرین بعد إبعاد

  .)5()وأتراك وألبانیتكون من خلیط (شراكسة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعد الدین الشاذلي شاهد على  احمد منصور، ؛ 25ص ، مصدر سابق مصر والعسكریون ، احمد حمروش ، )1 (
 .6/2/1999 بتاریخ  ، ، قطر لفضائیةا الجزیرة قناة  العصر ،

 ، ألسرة ألبانیة وهو مؤسس مصر1769عام  شمال الیونان التابعة لمحافظة مقدونیا في مدینة قولة) ولد محمد علي 2 (
 ، بعد أن ثار الشعب على سلفه استطاع أن یعتلي عرش مصر ، 1848إلى 1805الحدیثة وحاكمها ما بین عامي 

لیكسر بذلك العادة  التركیة التي كانت ال تترك والًیا على مصر ألكثر من عامین، استطاع أن ینهض بمصر  خورشید باشا
عسكرًیا وتعلیمًیا وصناعًیا وزراعًیا وتجارًیا ، إال أن حالتها تلك لم تستمر بسبب ضعف خلفائه  وتفریطهم في ما حققه من 

 للمزید ، انظر                     .، بإلغاء الملكیة وٕاعالن الجمهوریة في مصر1953 سنة عائلته بحكم أطیحمكاسب بالتدریج إلى أن 
Fahmy , Khaled, The era of Muhammad 'Ali Pasha, 1805-1848   Cambridge  University  

Press , 2003 , p17                                                         
 .37 ، مصدر سابق ، ص في السیاسة)عبد العظیم رمضان ، الجیش المصري3( 
 ، مجلة جامعة 1952ـــ تموز یولیو 23 ثورة وقیام مصر في رارأالح الضباط  تنظیم) یوسف محمد عیدان الجبوري ،4(

 326، ص2008، تكریت ، 9 ،العدد 15  مج ،اإلنسانیةتكریت للعلوم 
 .21ص ، ، مصدر سابق )احمد حمروش ، مصر والعسكریون5 (

http://ar.wikipedia.org/wiki/1769
http://ar.wikipedia.org/wiki/1769
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
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 القوات المصریة تحوي العدید من الصنوف القتالیة فأضحت الجیش بالتزاید أعدادوبدأت     
 جندي ، آالف ثالثة إلىوصار لدیها ستة وثالثین فوجًا من المشاة حیث یصل عدد الفوج 

 جندي بینما ضمت ألف من الحرس الخاص بالمدن وتضم خمسین أفواج تشكیل إلى إضافةً 
 عالوة عن القوات غیر ،  مقاتل مع عدتهم العسكریة الكاملةألف الخیالة خمسة عشر أفواج

 إن إال  .)1( في السنوات األخیرة من حكم محمد عليألفاً النظامیة التي بلغ تعدادها األربعین 
الجیش المصري شهد تراجعًا كبیرًا في عهد خلفاء محمد على وبدت عالمات الضعف واالنحالل 

 مایشبة إلى تقلصت أعداده ، حتى تحول إذ منذ منتصف القرن التاسع عشر أوصالهتدب في 
 بالمؤسسة اهتمامه َأولى 1854الحرس الخاص للوالي ، ولكن مع تولي سعید باشا الحكم عام 

 قانون وٕاعداد عدده على زیادة )2( بعد موافقة الباب العاليملحوظاً العسكریة وشهد الجیش تحسنا 
 .)3( ترقیاتهمإیقاف كانوا الیتجاوزون الرتب الصغیرة حتى یتم أن  بعدالترقیة للضباط المصرین

 اإلسكندریة البریطاني حیث نزلت قواتها في لالحتالل تعرضت مصر 1882     وفي عام
وسیطرت على عموم البالد بعد مقاومة شعبیة تمكنت من القضاء علیها وقامت بحل الجیش 

فدخل الجیش المصري في مرحلة من الضعف ولم یعد  ، وسرحت الضباط وصادرت األسلحة
 صغار الضباط من أما ضابطًا بریطانیًا یتولون المناصب القیادیة العلیا 25هناك سوى 

. )4(المصریین فكانوا یختارون من األسر الموالیة لالنكلیز والخدیوي

   حمد عرابيأام بها ــــــي قـــورة التــــــة بعد فشل الثـــــــهم القمعيـــن إجراءاتـــــون مـــــــدَد البریطانيــَــــ ش 
ه للقوات البریطانیة التي ــــــ، وقام بتسلیم نفس)5(رورفاقه وَتشتْت جموعهم في معركة التل الكبي

من جانب أخر أدخل   ي،ـــــــ النفإلىم خفف ـــــــلكن الحك ة وحكمت علیة باإلعدام ،ـــــــــقدمتُة للمحاكم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .69،ص1980 رابي، بیروتأدار الف  العربیة الحدیث، ترجمة عفیفة البستاني،األقطارتاریخ  فالدیمیر لوتسكي، )1(
 .مرمرهویقع القصر في اسطنبول بین القرن الذهبي وبحر  الباب العالي مركز الحكم في الدولة العثمانیة )2(

وهو .حیث كان القصر مركز الحكم بالنسبة للسالطین العثمانیین وكانت جمیع األقالیم تستعمل إسمه لإلشارة إلى السلطان
/ 3/ 6في 14399العدد ، القاهرة ،  أكتوبر 14مجلة احمد محمد الحبیشي، بمثابة مجلس الوزراء الیوم:للمزید انظر،

 . 16ص ،2009
         (3) Fahmy , Khalid,  op, cit,p213                                                                                         

     
  .62ص ، مصدر سابق ، مصر والعسكریون ، احمد حمروش )4(
في معركة  1882سنة   المعركة في إعقاب المذبحة التي ارتكبها الجیش البریطاني في مدینة اإلسماعیلیةهذه اندلعت )5(

 وٕالقاء. مرة أخرى بعد هزیمة الجیش المصري التل الكبیر وكانت آخر مواجهات العرابیین، وعززت سیطرة الخدیوي توفیق
 مصدر سابق، ، صالح منتصر  للمزید انظر،  جزیرة سیالن في الهند:إلى آخرینالقبض على احمد عرابي ونفیه مع 

 ؛      46ص
 Juan R. I. Cole    Revolution in the middle East colonialism and  Social and cultural Origins , 
Egypt's  (urban movement ) , Published by Princeton University Press , 1993 ,p23.                            
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البریطانیون (نظام البدل النقدي ) لیصبح التجنید قاصرًا على أبناء الفقراء وعامة الشعب      

 زیادة الفارق الطبقي بین إلى  أدىما مویعفى منة أبناء الطبقات العلیا والموظفین ورجال الدین

 ه الوطنیة فقد دفعت بإرادته.  كان الجیش المصري قد زج في حروب خارج )1(الجنود والضباط

 التي انطلقت هناك ضد األحتالل )2( السودان للقضاء على (الثورة المهدیة)إلىبریطانیا 

 جندي على یــد المقاومة ولم ینج آالف عشرة أبیدهزیمٍة قاسیة حیث لالبریطاني  لكنة تعرض 

 في أما. )3(خسائر مماثلة على أیدي الثوار السودانیینلسوى القلیلین منه كما تعرضت بریطانیا 

 الجیش المصري لصالحها وكونت منة إمكاناتالحرب العالمیة األولى فقد سخرت بریطانیا 

 أمنیـــــــــــةا في الجبهات الخلفیة حیث كان یعمل تحت ظروف ـــــــري لمساندة قواتهــــق المصــــــالفیل

العسكریین  نـــــــــة مـــــــــــرت فئــــــــــــــــــــرب ظهـــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــد نهايـــــــــــــــ. وبع)4(ةــــــــــــــــــــــــــــرة وقاسيـــــــــخطي

والسیاسیین المصرین الذین ُقِدر لهم أن یشتركوا في التصدي لمهمة أعادة الجیش المصري ومنهم 

 عامالضابط الكبیر عزیز على المصري ، الذي شغل رئیس أركان جیش الثورة العربیة 

 انطلقت من الحجاز، ویمتلك خبرة عسكریة كبیرة ، وتولى رئاسة أركان الجیش يالت1916

 وقام بإصالحات عدیدة في 1936  عامالمصري في أعقاب المعاهدة البریطانیة المصریة

     .)5(مؤسسة الجیش

ن مصر ظلت تعتمد على  تورید السالح من الدول الكبرى  إأما من ناحیة التسلیح ف 

 وخاصة بریطانیا إلي كانت تسیطر على مصر، وتحتكر تسلیح الجیش المصري لصالحها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .64ص مصدر سابق، مصر والعسكریون ، حمروش، احمد )1(
الثورة المهدیة قامت في السودان بقیادة محمد المهدي وبدأت كحركة دینیة تدعو إلى تحریر اإلنسان من  )2(

الجهل والخرافة والعودة إلى جوهر اإلسالم داعیة إلى فتح باب األجتهاد . ثم تحولت إلى حركة تحرریة ضد 
السیطرة االستعماریة وتمكنت رغم أمكانتها المتواضعة من تحریر معظم مدن السودان من السیطرة البریطانیة 

 ، المصریة ألنجلو امكتبة : یقظة السودان،ألعدوي إبراهیم أحمد  للمزید انظر: ،  باألسلحة الحدیثةالمدعومة
. 64،ص1979القاهرة،

 مجلة حوض النیل، كتابات المؤرخین عن التاریخ السیاسي لدول حوض النیل، ، الجمل اهللا شوقي عطا )3(
 . 47،ص1987مارس  ، جامعة القاهرة ، معهد البحوث والدراسات األفریقیة

 .224ص ، مصدر سابق ، ناصر األنصاري )4(
رسالة ماجستیر(غیر  ، عزیز على المصري والحركة القومیة العربیة ،الساعدي زینب خالد حسین  )5(

 .87 ص،2004 ،  جامعة بغداد ،كلیة التربیة للبنات ، منشورة)
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 في مصر شركة 1949، ورُغم ذلك تأسست عام )1(حسب االتفاقیات المعقودة بین البلدین

 ملم 92/7المعادي للصناعات الهندسیة التي تعاقدت مع خبراء سویدیین  ألنتاج  بندقیة عیار

) 754 (حكیم) ورشاشة بورسعید وهي نسخة من نموذج ( كارل غوستاف باسمالمعروفة 

. )2(السوفیتي

هتمام الواضح  بتسلیح  أل حیث بَرَز ا1952تموز       بیَد أن األوضاع تطورت بعد ثورة یولیو-

ه  وزارة ــــالجیش  المصري  منذ األیام األولى النطالقتها وكان أول اتفاق تسلیحي سـري عقدت

ر ـــا لم تزود مصــــــر ، إال أنهوالة بمبلغ خمسة مالیین دــر مع الوالیات المتحدة األمریكيــــعلى ماه

ر ـــــــ.األم)3(ةـــــــة المصريـــة التي التصــلح للجیش وسلمت للشرطـــادق واألسلحة الخفیفــــسوى بالبن

المعسكر االشتراكي لكسر    إلىــــــــــهة التوجــــــة المصريــــــى أن تقرر الحكومــــــــالذي أدى إل

االحتكار الغربي لتورید السالح وجاء سفـــر الرئیس عبد الناصر لموسكو لیتــــوج  بصفقــة السالح 

 حیث جرى األتفاق على تزوید مصر باألسلحة ومقایضتها بالقطن 1955الجیكیة عام 

عن   فضالً  تأثیرات كبرى في تطور القوات المسلحة المصریة ،التوجه.وقد شَكَل هذا )4(المصري

 القطاعات الصناعیة في الدولة والتي ساهمت فیها الشركات والمؤسسات المنشـــأة حدیثا ، دعم

وتسخیرها لبناء المؤسسات الستراتیجیــــة سواء كانت على الصعید العسكــري أو المدني ؛ األمر 

 الثورة ضد اإلسرائیلي التي بدأت تمهد لتحریك الكیان االستعماریة خشیــة الدول إلىالذي أدى 

 .)5(1956المصریة من خالل العدوان الثالثي عام 

 ـــــــــــــ

 rmـ أ ـ  رقم بغداد ،أرشیف وزارة الخارجیة ،الوثیقةملف الوطن العربي، ،العراقیة) وزارة الخارجیة 1(

 .1986/12/8 بتاریخ،200/33/2
 بغداد ، رقم ، دلیل الصناعات الحربیة المصریة ، ملف الوطن العربي، العراقیه ) وزارة الخارجیة2(

 .1955/9/1 بتاریخ :rep 11o– آ- ـالوثیقة 
 ،السنة 377العدد  ، مجلة المستقبل العربي، والمستقبل العربي1952ثورة تموزـ یولیو  احمد یوسف احمد ، )3(

 .47،ص2010  بیروت ،، الثالثة والثالثین
- 1952) عاصم حاكم عباس الجبوري ، األتحاد السوفیتي وقضایا التحرر في المشرق العربي 4 (

 .39-38، ص2003 ، رسالة ماجستیر (غیر منشورة) كلیة التربیة ، جامعة القادسیة ، 1958
 ، 1956-1952لوالیات المتحدة والمشاریع النهضویة لجمال عبد الناصرا) سلیم حسین یاسین ، 5 (

 . 30ص ،2009،   ، میسان،9، العدد 18 مج  میسان ،أبحاثمجلة 



 الفصل األول                                سعد الدین الشاذلي النشأة والتكوین
 

]- 20- [ 
 

 تنظیم الضباط األحرار  •

لضباط األحرار، لكن أ     أَختلفْت وُجهات نظر الباحثین حول َتعیین زمن محدد لبروز تنظیم 

من المؤكد أن الحرب العالمیة الثانیة التي وصلت تداعیاتها إلى األراضي المصریة كانت باكورة 

. )1( البریطانيباالحتاللتلك النشاطات ، التي بدأها بعض الضباط الشباب الذین ضاقوا ذرعًا 

 الذین َسَمحت لهم )الفالحین والعمال(    كان أغلب هؤالء الضباط من أبناء الطبقة العامة 

) طالبًا بدأو تدریبهم 51، بالدخول للكلیة العسكریة أذ َقِبلت في السنة األولى (1936معاهدة عام 

 ، وأعلنت عن حاجتها لدفعة ثانیة ، بعد أن كان دخولها غیر متاح إال ألبناء 1937عام 

.  )2(الطبقات الحاكمة وذوي النفوذ والسلطان

َن األحَد عَشَر ضابطًا الذین جمعتهم اللجنة التأسیسیة للضباط األحرار في أواخر عام إ      
، والباقین دخلوها بعد 1936، كان قد دَخَل منهم الكلیة العسكریة ثمانیَة ضباط في سنة 1949

  والباقیــــن أصغر سنًا وكانوا في 1918هذا التاریخ ، وان خمسة منهم أیضًا ولدوا في سنة 
((أن النشأة األولى لتنظیم الضباط األحرار )4(، ویذكر أنور السادات)3(غالبیتهــم من أصول شعبیة

ي في مصر)). ــــــد البریطانـــ وان الهدف األساسي كان یتمثل بمقاومة التواج1939تعود إلى العام 
 توجیهتفقوا على اوبعض الضباط معه    ادات انهــــــد الســـــــة یؤكــــــــة الثانيــــــاء الحرب العالميـــــــوٕاثن

 من الجیش المصري األسلحةبعد أن أمر هؤالء بسحب   القوات البریطانیة ،إلى أسلحتهمنیران 
حیث كان یشترك مع القوات البریطانیة في الدفاع عن  ،1941العائد من مرسي مطروح في سنة 
ألیهم  وعندما سقطت العلمین بید األلمان أرسل السادات .)5(رالصحراء الغربیة ضد قوات المحو

 وَأنهم على  یش المصري ،ــــــــــري داخل الجـــــــــــم ســــــــــــرهم بوجود تنظيـــــــــــــ لیخبأحـــــــــــد الضباط 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .3ص ، مصدر سابقالضباط األحرار ، طارق البشري ، )1(
 جورج فوشیه ، جمال عبد الناصر ورجاله ـــ رفاق الكفاح في سنوات المواجهة ، ترجمة وتقدیم الحسیني الحسیني معدي )2(

 .84 ، ص2008، كنوز للنشر والتوزیع ، القاهرة ، 
(3)P.J .VATIKIOTIS,THE EYGPTION ARMY IN POLITICS , PREES  Linham , LONDON ,P45-46. 

 وفي سنة  ،1936 عامدخل الكلیة العسكریة  في قریة اسمها میت الكوم في مصر،1918  عام السادات أنورولد  )4(
اعتقل وطرد من الجیش ووضع في السجن حیث تمكن من الفرار بعد ثالثین شهرا وانخرط في العملیات العسكریة  1943

 أمیناً ثم 1954 عاما للدولة في  وعین وزیر وشارك في ثورة یولیو  في وقت مبكر ،األحرارضد بریطانیا وانضم للضباط 
تقلد منصب و 1970 عامللرئیس حتى  وبعدها عین نائبا1961  االشتراكي ورئیسا لمجلس الشعب المصري في لإلتحاد
  السادات ، ؛ أنور، المصدر السابق خربف الغضب محمد حسنین هیكل ،؛  بعد وفاة عبد الناصر الجمهوریةرئاسة 

 .7، ص1992،د.م  السجن (مذكرات) فيثالثون شهرا 
 .41ص ،1978مصدر سابق ،  البحث عن الذات ، ،  السادات أنور)5(
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 هذه اكتشفت جانبهم ؛ لكن السلطات البریطانیة كانت قد إلى للمشاركة بالحرب استعداد

. )1(حد النوادي األهلیة في مصرااألتصاالت بعد أن أمسكت بأثنین من الجواسیس األلمان في 

) كانت من األسباب المباشرة التي دفعت 1942فبرایر  4  (حادثةأن آخرونفي حین یرى 

  التفكیر بعمل جدي ضد بریطانیا بعد األنذار والتهدید المهین للملك ، إلى ،األحرارالضباط 

 من طرف بدایة زرع الخالیا أكثرهانة للمصرین وَجرٌح لكرامتهم، وقد ادعى إوكان ینطوي على 

حزاب والتیارات الدینیة ألحتى من ِقَبل بعض ا السریة داخل صفوف ضباط الجیش المصري ،

. )2( المسلمیناألخوانوخاصة 

َخَذ ِشْكلـــــــة التنظیمـــي دفعـة واحدة خالل عقــــد األربعینات من اویبدو أن التنظیم لم یكــــــن قد    

 وأفكارولم تظهــــــر للعیان بصمات واضحة عبر مراحل تشكیلة  بل كانت رؤى  القرن العشرین ،

 اتجاهات إلى األفراد القالئل من الضباط الذین كانوا ینتمون أولئكوطموحات ومحاوالت جمعت 

ي  ـــــــریطانـــــــــــــــــالل البــــــن االحتـــخلص مـــــفكریة متعددة ، ولكن یجمعهم وحدة الهــدف في ضرورة الت

  ة.ــــــــة العسكريــــــــــــــــــة المؤسســــــ هیبوٕاعـــــــــــــــادة

 األولى اتصاالته. الذي بدأ )3(مقدمة هؤالء الضباط الشباب المقدم جمال عبد الناصر لقد كان في
 الجیش ارتیاح الهمس یدب في أوساط الضباط لعدم أذ بد أمن مقر خدمته العسكریة في منقباد ،

وكانت تدور في مخیلتهم عدة أفكار منها اإلطاحة بالنظام   تعیشها البالد ،التي األوضاع من
السیما بعد   ؛تنصیبهبعد أن فقد الملك فاروق الشعبیة التي أكتسبها عند  .)4(الملكي في مصر

وكذلك تأیید القوات البریطانیة ألخضاع  ،  على تأییدهم واالعتماد ناألمریكیيأن حاول أسترضاء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .41،ص2012) حسن رجب ، أیام السادات من السجن الى القصر ، دار الخلود للنشر والتوزیع ، القاهره،1 (
كلیة التربیة ، جامعة   ،اإلنسانیة، مجلة العلوم 1952 في مصر وحركة یولیو األحرار) احمد هاشم جواد ، الضباط 2 (

 .533ص ،2010، العدد الثاني، بابل،18 مجبابل ، 
 منذ العامتولى السلطة  ، إذوهو ثاني رؤساء مصر  1918 عام كانون ثاني 15   فيولد جمال عبد الناصر حسین .)3(

  الملك فاروقت خلعالتي، 1952  یولیو23وهو أحد قادة ثورة  ،1970 عام وفاته  وحتىبعد الرئیس محمد نجیب 1954
عبر عنها بالقومیة العربیة والتي  وقد أظهر جمال عبد الناصر أهتمامًا  عهد جدید من التمدن في مصروبدأت،  عن الحكم
كما   .، والتي عرفت باسم الجمهوریة العربیة المتحدة1961 و 1958 عاميما بین   الوحدة بین مصر وسوریامن خالل

أن عبد الناصر شجع عدد من الثورات في أقطار الوطن العربي وعدد من الدول األخرى في آسیا وأفریقیا وأمریكا الالتینیة. 
وحركة عدم االنحیاز 1954عام في  ولقد كان لعبد الناصر دور قیادي وأساسي في تأسیس منظمة التحریر الفلسطینیة

، مركز دراسات  بثینة عبد الرحمن التكریتي، جمال عبد الناصر – نشأة وتطور الفكر الناصريانظر،  للمزید ،.الدولیة
 .37، ص 2000، بیروت ، 1 ط،الوحدة العربیة

 طارق البشري ، ؛ 31ص ،2005بیروت  ،1ط ، م. د.و.ع ،  العربآخرجمال عبد الناصر  ،  الریشأبوسعید  )4(
 .4ص ، المصدر السابق  ،األحرارالضباط 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
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 محل النفوذ السیاسي البریطاني من وجهة نظر ناألمریكیين وكان أحالل ين المصرييالوطني

 المصریة اإلرادة بل خلق منطقة نفوذ جدیده على حساب یقدم حالً  لم ورفاقهجمال عبد الناصر 

 ) كوینسي( الملك مع الرئیس األمریكي على ظهر البارجة األمریكیةاجتماعخصوصًا بعد 

، وعشیة قیام الحرب كان عزیز على المصري )1(سعود بن بصحبة الملك السعودي عبد العزیز

وعرف عن هذین  في الوقت الذي كان على ماهر یتولى رئاسة الوزراء ، رئیسًا ألركان الجیش ،

 إقامةبل ویرغبان في   دول المحور ویتعاطفان مع الموقف األلماني ،إلى یمیالن أنهماالرجلین 

. كان عزیز على یمثل لجیل )2( التخلص من االحتالل البریطانيأملعالقات مع ألمانیا على 

سواء بخبرتة العسكریة وهو الذي خاض العدید من  الشباب من الضباط القدوة والمثل األعلى

شترَك وانشأ عدة تنظیمات سیاسیة وزار أ یمتلكها حیث التي من خالل الروح القومیة  أوالحروب،

 الكیالني في عالي العربیة وحاول لعب دور الوسیط بین األلمان وحركة رشید األقطارالعدید من 

اب الضباط ــق تحركاته وٕاعجــُتهم المصري من قبل بریطانیا التي كانت تراقب بقلأُ . كما )3(العراق

 وهو مادعا السلطات االیطالییني وأوصلها إلى ــــبه ، بأنة سرب وثائق مهمة عن الجیش البریطان

 ترددت في إبعاد عزیز على التي وزارة على طاهر إقالة المطالبة بمحاكمته ، بعد إلىالبریطانیة 

 قد تشكلت على هیأة خالیا صغیرة األحراركانت تنظیمات الضباط  و.)4(عن رئاسة األركان

منتشرة في صفوف الجیش المختلفة ، وبدأت األتصال بالحركات السیاسیة وبعض الزعماء 

 أنهى البریطانیون انتدابهم على فلسطین ، أنوخاصة بجماعة األخوان المسلمین؛ السیما بعد 

. )5(وقرارهم بتسلیم معسكراتهم إلى الیهود فیها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .149) جورج فوشیه ، مصدر سابق ، ص1 (
 .107ص مصدر سابق ، ، ) جمال فیصل المحمدي2(
-دراسة وثائقیة في 1941 حول حركة رشید عالي الكیالني في العراق ، انظر، جفري ورنر ، العراق وسوریا )3(

 مایس في العراق خالل الحرب ألعالمیه الثانیة ، ترجمة محمد –األبعاد القومیة والعسكریة والسیاسیة لثورة نیسان 
 .111، ص1986مظفر األدهمي ، دار الحریة للطباعة ، بغداد ،

الوثیقة رقم ، 744/311التسلسل ، رقم المفوضیة العراقیة في القاهرة  تقاریر ملفات البالط الملكي ، د.ك.و، )4(
 .3ص ،193

وحتى 1942فبرایر  4من  صفحات من تاریخ مصر  حركة الضباط األحرار ، أسرارحسین محمد حمودة ، )5(
 .54ص ،1985القاهرة  ،1ط الزهراء لألعالم العربي ، ،1981 أكتوبر،6
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على تألیف نواة من الناس 1948(ركزت حتى عام (  وفي هذا الصدد یذكر جمال عبد الناصر

الذین بلغ استیاؤهم من مجرى األمور في مصر مبلغ استیائي واللذین توفرت لدیهم الشجاعة 

والتصمیم الكافي لألقدام على التغیر الالزم وكنا جماعة صغیرة من األصدقاء  الكافیة ،

لم یكن في و.)1()) ُنْخرج ُمثُلنا الُعلیا في هدف مشترك وفي خطة مشتركةأنن نحاول ــالمخلصي

 لم یكن إذالبدایة للضباط األحرار برنامج مكتمل للتنظیم ،ولكن كانت هناك أهداف عریضة 

. وكل ماكان لدى )2( ممكنًا وضع برنامج كامل نتیجة لوجود تیارات مختلفة داخل الجیشأومتاحا 

 االستعماروالقضاء على  الضباط هو برنامج ائتالفي یركز على ضرورة إقامة جیش وطني ،

حد أ، وفي أجتماع سري عقد في بیت )3( ومحاربة االحتكار وٕاقامة حیاة دیمقراطیة سلیمةوأعوانه

 خالل خمس سنوات وكانت  الثورة لتفجیرمدروسةأعضاء الحركة تقرَر أن تكون هناك خطة 

تتضمن أقامة عالقات شخصیة مع رجال القصر وكبار ضباط الجیش للحصول على المعلومات 

لكن الظروف   فقط الیعرفون غیرهم ،أفراد الخطة على تكوین خالیا من خمس واشتملتالزمة لا

.   )4(ألثورهتقدیم موعد لضطرت الضباط أالالحقة 

      وهكذا جاءت قضیة فلسطین لتبعث في نفوس هؤالء الضباط دوافع الكفاح وأحالم البطولة 
حیث قابل  ،  قرروا مساعدة المقاومة في فلسطین بمعزل عن دولتهمأن، وبلغ الحماس لدیهم 

  یــهن عارضا علـــ مفتــــي فلسطي)5( الحسیني)أمینجمال عبد الناصر ممثًال عن الضباط الحاج (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موقع جمال عبد الناصر على شبكة   للرئیس جمال عبد الناصر،ةتاریخيسیرة  هدى جمال عبد الناصر ، )1 (
 http://www.nasser.org/home/main.aspx?lang=ar       االنترنت

 یولیو برامجها وفلسفتها في ضوء الفلسفات الثوریة المعاصرة ، المكتب المصري 23) محمد طة بدوي ، ثورة 2 (
 .127، ص1966الحدیث ، القاهرة ، 

 .129) المصدر نفسه ، ص3(
 .249-248) جورج فوشیه ، مصدر سابق ، ص4(
 ألسرة میسورة ، تلقى تعلیمه األولي في القدس بإحدى 1895 ولد محمد أمین الحسیني في القدس عام )5(

مدارسها واختار له والده عددا من العلماء واألدباء إلعطائه دروسا خصوصیة في البیت ، ثم التحق بكلیة الفریر 
بالقدس لتعلم اللغة الفرنسیة وبعد قضاء عامین بها التحق بالجامع األزهر في القاهرة وخالل دراسته باألزهر أدى 

فریضة الحج مع أهله فأطلق علیه لقب الحاج الذي الزمه طوال حیاته، وكان لدراسته في مصر وتعرفه على 
 التحق بالكلیة الحربیة  بإسطنبول 1915وفي عام  .قادة الحركة الوطنیة آنذاك أثر في اهتمامه المبكر بالسیاسة

 الرابع  المجلــدة ،ــــــة الفلسطینيــــــــ، الموسوع: للمزید انظر 1975عام ، توفي  فیها برتبة ضابط صف تخــــــرجالتي 
 .142-138، ص1984 ، دمشق ، 1، ط

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/ccb5dd8c-d9a7-4a33-8216-e7f80bd9fc48#TOP�
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اعدة الفلسطینیین، لكن األخیر رفض الفكرة قبل ـــي تدریب ومسـاط فــ     خدمات الضب

،   فلسطینإلى. بینما تطوع العشرات من الضباط للذهاب )1(ستحصال موافقة الحكومة المصریةأ

 دورًا واضحًا في صفوف اآلن ، الذي الیبدو له لحد أیضاً كانت تلك رغبة سعد الدین الشاذلي 

 وترسخت لدیة جیله المرحلة على األقل ، رغم انه كان یعیش هموم الضباط من هذهالتنظیم في 

. )2(فكرة التخلص من األوضاع الحالیة

صفوف الضباط األحرار لكن ذلك جاء في وقت ل سعد الدین الشاذلي قد انتمى أن      ورغم 

 الملكي كان یخدم ضمن صفوف الحرس أنةُ  إلى السبب في ذلك یعود أنویبدو  متأخر ،

، وقد )3( تنظیم ضد القصر الملكيإلىومایشكله ذلك من ضرورة االحتیاط والتحفظ من الدخول 

 فان أخرىهذا من جهة ومن جهة   ،1949   عام ضمن سریة القصر حتىخدمتهاستمرت 

م یكن قد بلَغ رتبة ـــــــ ل إذ تنفیذیة مباشرة في الجیش المصري ،ةمسؤوليالشاذلي لم تكن لدیة 

. )4(1950عام رتبة النقیب في بدایة إلىة فهو قد وصل ـــــ لقیادة عسكریة مستقلتؤهلــــــــه

 مدرسة الشؤون اإلداریة العسكریة في القاهرة إلىنَتقَل الشاذلي أ 1951مع بدایة العام و     

 كان لولب التنظیم في تلك األثناء الذيلیعمل مدرسا فیها ، وهناك التقى مع جمال عبد الناصر 

. حیث )5( بعد مدة من الزمنإال یفاتحه عبد الناصر لم أن إالورغم المعرفة السابقة بینهما  ،

كون األثنین یعملون سویة في  جرى حدیث ثنائي بین االثنین حول طبیعة العمل العسكري ،

 لقاءه یومي ففاتحة عبد الناصر للمرة  وأصبح المحاضرات في نفس المدرسة ،وٕالقاءالتدریب 

      .)6(والغایة منه ووافق الشاذلي لألنضمام للتنظیم  عن التنظیم ،األولى

 لم یكن ه لكن1950نُه كان قد سمع عن التنظیم منذ عام أویذكر الشاذلي       

وأثناء مناقشات جمال عبد الناصر المنفردة معه   ذلك التنظیم ،وأهدافیعرف طبیعة 

  عالقة مع عبدتربطه السیما وانه األحرارر السیاسي للضباط ــــــــــــــرف على الفكــــــــــــتع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .8ص ، ، مصدر السابقاألحرار الضباط  طارق البشري ، )1(
 .7/2012 /31 في ،1620،  العدد ، صحیفة النهار ، القاهرة )2(
 .195ص  ، مصدر سابق، احمد المسلماني )3(
 .196ص  ،نفسهالمصدر  )4(
 .5/3/2012 في، 3658 العدد  ، القاهرة ،) صحیفة الحوار المتمدن5(
  .195) احمد المسلماني ، مصدر سابق ، ص6(
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كدته السنوات أ متقاربان في میولهما القومیة وهذا ماوأنهما األربعینات بدایة إلىالناصر تعود 

 احد الضباط وهو یرأسها التي وقد أصبح عضوا في احد الخالیا )1(الالحقة في مسیرة الرجلین

ویذكر الشاذلي   ضمن جماعة األخوان المسلمین ،أنهُ معروف الحضري وتبین للشاذلي فیما بعد 

  المكارم عبد الحي ،وأبو مثل حلمي السعید وعبد المنعم رؤوف خلیته أعضاء تعرف على أنهُ 

تعرف هي األخرى شیئًا عنهم بحكم  في حین لم یكن یعرف شیئا عن الخالیا األخرى التي ال

. )2(التنظیم السري

 واألحزابولهم السیاسیة بین األخوان المسلمین ـــن تراوحت ميـــلذيـاط اــدر لهؤالء الضبـــ    هكذا ق

 1949  عام یقرروا في نهایةأن وفقا للوسط االجتماعي لكل منهم أفكارهمالیساریة ، كما تفاوتت 

ة ـــال عبد الناصر براعـــر من خاللها جمـــظهأو حد عشر ضابطًا ،أتشكیل لجنة تأسیسیة من 

والحد من جموح البعض حتى تمكن من  ة في رسم الخطط السریة والسیطرة على الخالفات ،ـــفائق

. )3(1952 عاماألطاحة بالنظام الملكي في 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احمد ؛ 182یوسف حسن یوسف ، سعد الدین الشاذلي الرجل الثعلب ، مصدر سابق ، ص) 1(
  .195ص مصدر سابق، ، المسلماني

 في 3067 العدد القاهرة ، صحیفة مصر المحروسة؛ 42ص ، مصدر سابق ، ) طلعت فاروق2(
5/10/2012. 
 .3.ص ، مصدر سابق ،  الریشأبوسعید  )3(
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  الشاذلي دور سعد و1952تموز  ثورة یولیو- •

 كالقصور الملكیة ووزارة الدفاع ةاإلستراتیجي     قام الضباط المكلفون بالسیطرة على المناطق 

 أطلق علیها اسم (الخطة التي وسارت األمور حسب ماُخطط لها في العملیة اإلذاعةومبنى 

 ةالرئیسي سیطرتهم الكاملة على المؤسسات األحرارحكَم الضباط أ وخالل ساعات قلیلة ،نصر)

 . علیها البعض الثورة البیضاءأطلقَ  للدماء حتى إراقة تكون هناك أن القلیلــة ودون أعدادهمرغم 

 بصوت اإلذاعة من محطة أألول البیان ُأذیعفي الساعة السابعة والنصف من صباح نفس الیوم ف

من الرشوة والفساد   مصر فترة عصیبة في تاریخها األخیر اجتازت ((فیه السادات وجاء أنور

 العوامل تأثیر كبیر على الجیش وتسبب المرتشون هذهي الحكم وقد كان لكل فوعدم االستقرار 

  .)1()) والمغرضون في هزیمتنا في حرب فلسطین

 إلقاءلعب المقدم جمال عبد الناصر الدور البارز والرئیس في األعداد والتخطیط حیث جرى     
وتم ترشیح اللواء محمد نجیب لرئاسة لجنة  ،ه القبض على هیأة أركان الجیش المصري بأمر من

 اتخذت لها اسم مجلس قیادة الثورة والتي وافقت على إسناد رئاسة الوزراء التيالضباط األحرار 
 اللواء محمد نجیب فیما ظل خلفه حیث 1952 أیلولستمَر فیها حتى أ. الذي )2(إلى علي ماهر

، ووجه اللواء محمد نجیب )3(جمال عبد الناصر یحتل المكان الثاني في هرم السلطة الجدیدة
 26 الساعة السادسة من مساء یوم أقصاهاإنذارًا للملك فاروق یطالبه بمغادرة البالد خالل مدة 

 مساعدة أي یأس من أن الملك بكل سهولة وعدم معارضة بعد استجاب وبالفعل 1952تموز 
 َحَمل معُه من الكنوز أن (المحروسة) بعد یختهُ ظهر  البالد على غادر ، حیث لهأجنبیة 

 نابولي إلىحتى كادت تغرق في عرض البحر، متوجهًا  والتحف والهدایا ما أوَقر ظهرها
. )4(في ایطالیا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .102 ص، فاتیكیوتس ، مصدر سابق ب.ج. )1(
 ، احمد حمروش؛  103ص ، مصدر سابق ، محمد نجیب ؛ 543، ص ، مصدر سابق جواد احمد هاشم )2(

 .87ص ، مصدر سابق ، مصر والعسكریون
 ، جمال مصطفى مردان ؛ 72ص ، مصدر سابق جاك دومال وماري لورا ، ؛ 259ص  ،نفسهالمصدر  )3 (

 .22ص ،1990، ، بغداد المكتبة الشرقیة ،1963-1952عبد الناصر والعراق 
(4) Selma boatman , Egyptian communists and the free  Officers    1950-1954    

                                          
prees, middle eastern , London,1980,p350.                                                                                                                
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  من     كان الملك قد كتب تنازله عن العرش لولي َعهدة األمیر احمد فؤاد الذي یبلغ

  أمامهاصطفأ التيسافر مع والدة على نفس السفینة قد عمر سبعة أشهر فقط ، وال

مجموعه من الضباط لیعزفوا آخر تحیة للملك فاروق بعد حكم عائلته لمصر ألكثر من 

 تغیرا نوعیًا في تعبیر الشعب 1952مائة وخمسون عاماً .  لقد مثلت ثورة یولیو –تموز 

المصري عن رفضه الخضوع لألحتالل البریطاني ولتحالف القصر معه ، ولمجمل الوضع 

السیاسي القائم الذي لم یستطع تخلیص مصر بغیر الطریقة التي أقدَم علیها الضباط 

 .)1(األحرار

عشیة قیام الثورة كان الرائد سعد الدین الشاذلي مكلفا بدورة تدریبیة للضباط في و     
نتقَل ألیها بعد أن ترك عملة في الحرس الملكي منذ أ ، حیث اإلداریةمدرسة الشؤون 

نتماؤه للضباط أسنتین وراح یعمل مدرسًا ومدربًا عسكریًا في سالح المشاة ، وهناك كان 
لم یعلم سعد الشاذلي حاله حال بقیة واألحرار أذ فاتحة جمال عبد الناصر بالموضوع.

الضباط بموعد قیام الثورة التي جرت بصورة سریة تمامًا وعلى نطاق ضیق من الكادر 
توجد تحت   سلطة عسكریة مباشرة  والأیة لم یكن لدیة أنهُ  ، كما التأسیسیةالمتقدم للجنة 

 بعض أثیرت. وقد )2(لذلك لم یكلف مباشرة بأي دور في لیلة التنفیذ ،  قوات عسكریةأمرته
 كانت السریة قد وٕاذا لم یظهر مع الضباط بعد الثورة ، أسمُه االنتقادات لسعد الشاذلي لكون 

       حد أع  بعدها وهو ـــ ترفيأوفرضت نفسها علیة قبل الثورة فلماذا لم یحصل على ترقیة 
 كان على عالقة وطیدة بالسراي الحكومي وأنهُ اط المعروفین في األكادیمیة العسكریة  ـــــالضب

رجًال ، ویعزو البعض ذلك إلى كونُه  هكونه عمل ضمن الحمایات الخاصة بالملك والمقربة من
 یزاحم أنمن یسأل هذا السؤال فهو حتمــًا الیعرف طبیعة الشاذلي الذي الیحب  (( وأنعصامیًا 

 یدرك سیرته حیث یكــون ومن یقرأ إلـــــــــــــــتتى المنصب یأتیهع حتى ــــــــــ موقأوغیــرة على منصب 
 ة واإلبعاد خاللـــــــــــد اإلقالــــــ وصلت ح التــــــــــــــــــــي)3()اء من المصاعب)ـــــــة الكبريــــــــهذا وكم كلف

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ).3(انظر نص وثیقة التنازل في الملحق رقم  :1952 لسنة 65 الملكي رقم  األمر)1(
وحدة  ، یولیو23، مجلة ثورة 1952-1945 فیما بین یولیو  23الوضع الدولي وثورة   مصطفى علوي ،)2(

 .56ص ،2010القاهرة  الدراسات للثورة المصریة ،
 .182 ؛ یوسف حسن یوسف ، مصدر سابق ، ص67ص ، مصدر سابق ، احمد المسلماني )3(
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 منذ الملكينه قد خرج من الحرس أ نفسه.ویؤكد هذا الموضوع الشاذلي  مسیرته العسكریة

 ألركان الضباط أساسیة في األشهر القلیلة  قبل الثورة كان منتظما بدورة أنهُ و1949عام 

 تقوم في ذالك التاریخ أن الثورة ذاتها لم یكن لها مقررًا أن تفرغ كامل كما إلىوهي تحتاج 

لكن تسارع األحداث ؛  على األقل حتى تكتمل ظروفها أخرىخمس سنوات ل، فهي تحتاج 

ستبعاد حكومة الوفد من الحكم عَجَل أوتبدل المواقف السیاسیة ونقل بعض الضباط و

 رتبًة وعمرًا األكبر اللواء محمد نجیب وهو الضابط أنورة وكان هذا األمر سرًا حتى ـــــــبالث

 .)1( القائد العام للقوات المسلحة الیعرف بهذا األمرأصبحوالذي 

 تأییدًا في الجیش ولقیت قبوًال الثورةلقیت  (( عن تأیید الشاذلي للثورة فیقول أما        

 كعضو في مجموعة هُ ) وبالتالي فأن)دث كهذا حكاسحًا لدى الرأي العام الذي تهیأ ل

نطالقتها یوم التنفیذ أن لم یشترك في تفاصیل أالضباط األحرار كان من المؤیدین للثورة و

ر جمال عبد الناصر كلفة أنوالدلیل على ذالك   ینظم أن بعد الثورة بأشهر قلیلة ه عليوأصَّ

عَتذر أ الشاذلي رفَض العرض وأن إال جهاز المخابرات الذي بدأت الثورة بتشكیلة ، إلى

  .)2(عن قبولة مفضال األستمرار في الخدمة داخل القوات المسلحة
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 .181-180ص ، مصدر سابق ، مصر والعسكریون ، احمد حمروش )1 (
 .5/10/2012 في 3067العدد  ، القاهرة ، مصر المحروسة ) صحیفة 2(
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 1948 دورة في حرب فلسطین عام  •

 ُنشوب حرب بین 1948      َشهدْت أواخر األربعینات من الَقرن العشرین وتحدیدًا في العام 

رتكبتها العصابات أوالجیوش العربیة في فلسطین  في أعقاب المجازر التي الكیان الصهیوني 

 1947 كانون الثاني 18الصهیونیة ضد السكان الفلسطینیین ، وكان أول هجوم رئیسي لهم في 

وتعد مجزرة (دیر  .)1(عندما أغارت قواتهم على قریة (خصاصة ) الفلسطینیة شمال منطقة الجلیل

 1948 نیسان 9یاسین) من أبشع المجازر الصهیونیة ضد العرب الفلسطینیین ، فقد هاجموا في 

) فلسطینیا ومثلوا بجثثهم وقاموا بدفنهم في مقبرة جماعیة على تخوم البلدة 254المدینة وذبحوا (

  .)2(بالقرب من القدس مما اثأر الرعب في قلوب األهالي الذین فروا من مدنهم وقراهم المجاورة

وكان عرب فلسطین یفتقدون للزعامة منذ بدایة الحرب العالمیة الثانیة بعد أن أختفت (اللجنة       

ة ــــــ خارج البالد  وعرقل أمین الحسینيي رئیسها المفتيـــــــــد نفــــــن الوجود بعــــ م)3(ة العلیا)ــــالعربي

ة ـابات الیهوديــي تحت ضربات العصـــع الشعب الفلسطینــــلة ، ووقــــــــادة بديـــــــاد قيــــــــاره إلیجـــــأنص

ة ــــــــــــــــــــاء الجامعـــات أنشــي مباحثــــــدًا فـــن وفـــــل فلسطيــــدما مثـــــ عن1945ة ــى سنــانا) حتــ(الهاغ

دعت إلیها مصر المتطلعة ، لزعامة العالم العربي من خالل دعوة الدول  يـ. الت)4(ةــــــالعربي

العربیة المستقلة آنذاك إلى الحضور في القاهرة ، وبدأت المناقشات التي حضرتها وفود 

(العراق ولبنان وسوریا وشرق األردن والسعودیة وانضم إلیها الیمن الحقاً )، وتم التوصل إلى 

 .)5(توقیع (بروتوكول اإلسكندریة) الذي تضمن أنشاء جامعة الدول العربیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اآلداب كلیة ، منشورة) رسالة ماجستیر(غیر ،1948 -1936األرهاب الصهیوني في فلسطین  ،آالميعدنان جمیل كرم  )1(
 دراسة وثائقیة، دار 1949 -1945بریطانیا وفلسطین  ، احمد عبد الرحیم مصطفى؛  157، ص1989 ،  جامعة بغداد،

  . 137 ، ص1986 ، القاهره ، 1الشروق ، ط
    (2) Shah Abdul Qayum , the Arab -Israel conflict , aljarah,1975 ,p22                                          

 في فلسطین لغرض توحید جهود الشعب الفلسطیني برئاسة السید 1936خالل ثورة  تشكلت اللجنة العربیة العلیا لفلسطین) 3 (
محمد أمین الحسیني، مفتى فلسطین األكبر، واعترفت بها األحزاب واللجان السیاسیة والمنظمات العمالیة واعتبرتها الجهاز 

 نشاطها الحزبي والتفت حول اللجنة العربیة العلیا، وكان أول ما قررته هذه اللجنة وأوقفتالسیاسي الوحید الذي یمثل الشعب 
بیان نویهض الحوت : القیادات والمؤسسات السیاسیة  ،للمزید انظر :.فور تشكیلها إعالن تمسكها بالمیثاق الوطني الفلسطیني

 .79-76، ص1981 ، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ، بیروت ، 1948 ـ 1917في فلسطین 
 .100 ص، عبد الرحیم مصطفى ، مصدر سابق احمد )4(
بحوث من  ،1945-1916الوحدة العربیة ، احمد طربین  ؛1944/  4/6في  26786العدد  القاهرة ،  ، األهرامصحیفة )5(

 .269ص ،1963 (د . م) مطبعة الهالل ،  العربیةألجامعهاجل الوحدة العربیة الكبرى حتى نشوء 
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برز مقرراتها رفض الهجرة الصهیونیة المتزایدة إلى فلسطین وٕادانة المجازر أوكان من 

 29الصهیونیة ، وسعت إلى رفع قضیة فلسطین إلى األمم المتحدة التي أصدرت قرارها في 

. لكن )1( الذي یقضي بتقسیم فلسطین إلى دولتین عربیة وأخرى یهودیة1947تشرین الثاني 

الجامعة التي رفضت قرار التقسیم فشلت في التوصل إلى سیاسة مشتركة في مواجهة 

بریطانیا والمواقف الغربیة المساندة ألنشاء دولة یهودیة في فلسطین ، وتردد الزعماء العرب 

من المواجهة العسكریة السیما ملك األردن الذي أراد حال سلمیا یقضي بإعطاء الیهود حكما 

ذاتیا ضمن جزء محدد من فلسطین فیما یضم الضفة الغربیة إلى أمارته واتصل بجولدا 

ي حلت بالشعب ــــ وٕازاء المجازر المتكررة الت.)3( التي رفضت العرض األردني)2(مائیر

داد ـــــــت بغــــــــة وضجــــــــــــــــــــــي الدول العربيـــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــرات الشعبیـــــــي خرجت المظاهـــــــــــالفلسطین

العربیة مطالبة الحكومات والجیوش العربیة  دنـــــــــــــــــــن المــــــیرها مــــــــــــــــــان وغـــــــــرة وعمـــــــــــــوالقاه

بالذهاب إلى فلسطین وطرد الیهود منها ، لذلك أضطرت الجامعة العربیة إلى إعالن قرارها 

 أیار 15، وحددت یوم )4( بتدخل الجیوش العربیة إلنقاذ فلسطین1948 نیسان 12في 

 جاء فیه  وافقت علیه الدول االعضاء موعدا لحركتها ، وأصدر الملك فاروق بیانا1948

(أن دخول الجیوش العربیة إلى فلسطین ال یمكن أن یكون أال كحل مؤقت خال من كل (

 یجب أن نفهم بصراحة انه بعد إتمام تحریرها تسلم هصفة من صفات االحتالل والتجزئة  وأن

. )5()إلى أهلها لیحكموها كما یریدون)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 (1)Andrw. Mc. Gregor , Amilitary history of modern Eygbt from the the ottoman conquest to 
the Ramadan war ,connecticut ,London,p241.                                                                   

وعملت ، 1924في عام   إلى مدینة تل أبیببعدهاانتقلت  أوكرانیاب  في مدینة كییف1898  أیار3في جولدا مائیر  ) ولدت2(
 .1949في عام  اإلسرائیلي في مختلف المهن بین اّتحاد التجارة ومكتب الخدمة المدنیة قبل أن یتّم انتخابها في الكنیست

في أكثر من تشكیل  1966إلى  1956وكوزیرة  للخارجیة في الفترة  1956إلى  1949للعمل في الفترة  عملت جولدا كوزیرة 
 منصب رئیس الوزراء  مائیر  تقّلدت جولدا1969 شباطفي  لیفي اشكول  وبعد وفاة رئیس الوزراء اإلسرائیلي، حكومي 

، مذكرات جولدا مائیر، ترجمة عزیز  للمزید انظر. تشرین المفاجئة لها بعد حرب  الى هزات عنیفة خاصة  وتعرضت حكومتها
 .23ص ت) (د. عزمي، مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر، مركز الدراسات الصحفیة ، فلسطین

 .137ص ، مصدر سابق ، احمد عبد الرحیم )3(
 ، ) رسالة ماجستیر(غیر منشورة ،1961-1952العراق وبالد الشام  سیاسة مصر تجاه  ، عمار ظاهر مصلح الشمري )4(

 .6ص ،2005، جامعة الموصل ،اآلداب كلیة 
 .7ص ، المصدر نفسة )5(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1924
http://ar.wikipedia.org/wiki/1924
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1949
http://ar.wikipedia.org/wiki/1949
http://ar.wikipedia.org/wiki/1949
http://ar.wikipedia.org/wiki/1949
http://ar.wikipedia.org/wiki/1956
http://ar.wikipedia.org/wiki/1956
http://ar.wikipedia.org/wiki/1956
http://ar.wikipedia.org/wiki/1956
http://ar.wikipedia.org/wiki/1966
http://ar.wikipedia.org/wiki/1966
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1969
http://ar.wikipedia.org/wiki/1969
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ول تقدیمة طلبا آلمر الحرس ــــي ینتظر الرد حـــن الشاذلــــــفي هذا الوقت كان المالزم أول سعد الدي 

الملكي (العقید حلمي عبد الرحمن ) یطلب فیه إعفاءه من الحرس الملكي والسماح له بالذهاب إلى 

فلسطین  كمتطوع ضمن المجموعات الشعبیة التي كانت على اتصال مع الفدائیین الفلسطینیین 

والتي قدم لها األخوان المسلمون الدعم أالزم ، وأبدى أمر الحرس استغرابه من طلب الشاذلي 

ي أصر على موقفة وقدم استقالته ، ــــألن مصر لم تعلن الحرب بعد رسمیا ؛ ولكن الشاذل، ورفضه 

 والحقیقة أن الشاذلي لم یكن وحدة من طلب )1(أو یحول إلى الجیش لیتسنى له الذهاب إلى فلسطین

التطوع فهناك الكثیر من الضباط اللذین تطوعوا للقتال ضد الصهاینة ، وقد عقدت عدة اجتماعات 

في بیت حسن البنا زعیم األخوان المسلمین حضرها ضباط عدیدین منهم جمال عبد الناصر وكمال 

، وكانت الضغوط )2(ة دعم ومساندة الشعب الفلسطینيــــالدین حسین وغیرهم لنفس الغرض وهو آلي

الشعبیة تتصاعد في كل الدول العربیة من أجل فتح باب التطوع أمام الشباب العربي للذهاب إلى 

فلسطین غیر أن األنظمة التي كانت في أغلبها تخضع للسیطرة البریطانیة سواء في العراق أو 

ظَل سعد الدین الشاذلي یستعرض ما یدور  .  )3(الیمن والخلیج العربي كانت تقف حائال دون ذلك

في فلسطین ویستمع إلى المحاضرة التي یلقیها الضابط احمد عبد العزیز الذي یقوم بتدریس مادة 

التاریخ العسكري في المدرسة العسكریة ویشرح تفاصیل االعتداءات األسرائلیة وماترتكبة بحق 

الفلسطینیین وهو صاحب فكرة فتح باب التطوع للحرب قبل إعالنها رسمیًا ، لیصبح آمرا لقوات 

وبعد إعالن الجامعة العربیة لقرارها بالحرب قرر الملك  .)4(السریة الملكیة التي شاركت في الحرب

فاروق أن تشارك سریة من حرس القصر الملكي ضمن الجیش المصري للقتال في فلسطین في 

محاولة منة للتزلف والظهور بمظهر المدافع عن قضایا األمة ، وكان من الطبیعي أن تتشكل هذه 

السریة من المتطوعین الراغبین بالقتال ، وابلغهم احمد عبد العزیز أن ینضموا تشكیالتهم خالل 

. )5(ثالثة أیام للتوجه إلى فلسطین
 ــــــــــــــــــــ 

 .4/10/2012  في 3004العدد  ،، القاهرة صحیفة مصر المحروسة )1 (
 ، مصدر سابق ، مصر والعسكریون ، احمد حمروش ؛ 143، مصدر سابق ، احمد عبد الرحیم )2(

 .130ص
 .139) احمد عبد الرحیم ، المصدر نفسه ، ص3(
 6/2/1999بتاریخ ، الجزیرة الفضائیة ، قطر قناة سعد الدین الشاذلي شاهد على العصر، احمد منصور، )4(
 .31ص مصدر سابق ، ، طلعت فاروق )5(
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 كانت األوامر قد صدرت للقوات المصریة أن تتجمع في العریش استعدادا لبدء العملیات 
 حیث تكونت قوات المتطوعین من سریة تضم أربعة ضباط احدهم سعد الدین العسكریة

الذي استشهد في فلسطین ) 1() عسكري  بقیادة المقدم احمد عبد العزیز124الشاذلي و (
بطریقة تعكس الخلل الواضح في التعبئة والتدریب حین أصابته رصاصة طائشة بینما كان 

نتقل سعد الدین الشاذلي إلى أ 1948 أیار19وفى  .)2(أحد الجنود یقوم بتنظیف سالحه
الجبهة حیث شاهد عن قرب مدى تهاون القیادة والالمباالة وعدم وجود قیادة للجیش ، فقد 

كانت القیادة في مصر والجیش یقاتل وحدة ، كما لم تكن هناك خطة واضحة للجیوش 
العربیة التي دخلت فلسطین ، وكانت أغلبها جیوش غیر مهیـأة للحرب وٕانما هي في األصل 
قوات حفظ نظام ، وأرسلت إلى الجبهة مع عدم تقدیر لقدرة العدو الذي كان مستعدا للمعركة 

ق ـــــم عدم التنسيـــ.خالل هذه المدة من الحرب شاركت سبعة دول عربیة استطاعت رغ)3(تماما
قطاعات مختلفـــة  حتى تمكنت  ة على الیهود فيـارات میدانيصـــق انتیــن تحقــها مـل بینـــالكام

هذه القوات من محاصرة القدس وحیفــا ونابلس بعد أن تقدمت القوات المصریـــة مـــن منطقــــة 
العریـــش حتــــى المجدل والتقـت مــــــع الثوار الفلسطینیـــــین وكانـت مزودة بمجموعـــة من 

. وتحت ضغط الوالیات المتحدة )4(المدرعات ومدافع الهاون وأكثــر من خمسـة آالف مقاتل
 وانه 1948 أیار 22وبریطانیا أصدر مجلس األمن الدولي قراره بوقف أطالق النار في 

سیفرض عقوبات على الدول التي التلتزم بالقرار وأنها ستعین وسیطا دولیا هو (الكونت فولك 
 واشترط العرب  )6( لهذه المهمة ، ووافقت الدول العربیة على الهدنة ألربعة أشهر)5(برنادوت)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 142ص ،1977، القاهرة  ،مدلوليمكتبة  ، الملفات السریة للجنراالت العرب ، وثائق حرب فلسطین ، رفعت سید احمد )1 (
 .132ص ، مصدر سابق ، مصر والعسكریون ، احمد حمروش )2(
 .105، القاهره ، ص7، دار الشروق ، ط1 محمد حسنین هیكل ، العروش والجیوش ،ج)3(

بغداد  مطبعة الشعب ، ،1967-1948 إسرائیلعشرون عاما من حربنا مع  ، صالح الدین عبد القادر محمد )4(

 .62-60ص ،1984
 تعرف بهذا نسبة الى التي المالكة السویدیة األسرة إلى وینسب 1895عام سیاسي سویدي ولد في ستكهولم  )5(

وقد اختارتة األمم المتحدة وسیطا بین العرب والیهود ألیجاد حل ألزمة الصراع القائم  ، المارشال الفرنسي برنادوت
 جزأین في وحدة مكونه من األردن بتوحید فلسطین وشرق فیه أوصى المتحدة لألمم   قدم تقریرا وبعد دراستة للقضیة

  رالف بانش لنفس المهمة:وخلفهفي القدس 1948 ایلول 17 في واغتالوهفثار علیة الیهود  عربي وأخر یهودي ،
   .136، ص مصدر سابق ، مصر والعسكریون ، احمد حمروش للمزید انظر

  یاسینطهنمیر  ؛ 223، ص1991بیروت  ،1و، ط . د . م ) شفیق الرشیدات، فلسطین تاریخا وعبرة ومصیر ،6(
 .230ص ، مصدر سابق ،
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أن یوقف تدفق األسلحة والمهاجرین الیهود إلى فلسطین ، لكن الهدنة أعطت ألسرائیل الفرصة     

لتنظیم قواتهـا وتوفیر السالح وخاصة المدفعیة رغم مخالفته لشروط الهدنة ، في الوقت الذي ظل 

العرب على حالهم من نقص السالح والمعدات وبقیت أسیرة الحظر الذي فرضته الدول 

كانت الهدنة األولى قد مثلت فشال ذریعا للجانب العربي في الحرب ؛ السیما وأن و.)1(الكبرى

الجیوش العربیة قد حققت بعض التقدم في عدة محاور رغم تقاعس القیادات السیاسیة واستكانتها 

لجامعه العربیة وعدم الجدیة اأمام الضغوط األمریكیة والبریطانیة ، وأظهرت االنقسام الحاصل في 

الذي یصل حد الخیانة ، فكان واضحا أن ترجح كفـة إسرائیل التي أعلنت عن تشكیل جیش الدفاع 

وحلت المنظمات العسكریة ودمجت أفرادها ضمن القوات النظامیـــة ، وأنشأت لجنة الدفاع في 

ویرى سعد الدین الشاذلي أن الدول العربیة التي  .)2(هالكنیست التي منحها حق التصرف نیابة عن

أتخذت قرارها بالدخول في الحرب بعد مزایدات ومداوالت كانت تفتقد إلى الرؤیة المشتركة ، كما 

أنها لم تقدر تماما قوة العدو الذي حشد مائة ألف فرد مع أسلحة حدیثة في حین لم یزد عدد 

الجیوش العربیة عن خمس وأربعین ألفًا مسلحین بالبنادق وبعض المدافع ، ورغم أختالف تقدیر 

الشاذلي لعدد القوات مع ماذكره محمد حسنین هیكل حیث یذكر أن عدد القوات العربیة عشرین ألف 

.  )3(مقابل ستین ألف من األسرائیلین فأن الفارق واضحا في كال الحالتین من حیث العدد والعدة

وأظهرت المقاومة العربیة قوة 1948 تموز 7    وبعد انتهاء الهدنة استؤنف القتال من جدید في 

وفعالیة عالیة خالل المراحل األولى من بدأ القتال ، وشارك سعد الدین الشاذلي في القطاع الشرقي 

ضمن القوات المصریة التي أسندت قیادتها إلى المقدم الركن محمود عبد العزیز وخاض معركتین 

في (دیر زنین) و(میت سلیم)، وتعرضت القوات المصریة خاللها لهجوم إسرائیلي مضاد مدعوما 

 . )4(بالدبابات والمدرعات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . 9ص ، مصدر سابق ، الشمري مصلح ظاهر عمار )1(
 

) Andrew.Mc.Gregor,op.cit,p24                                                                              2( 
 ، العروش والجیوش ، مصدر سابق ،هیكل محمد حسنین   ؛48ص ) مصطفى عبید ، مصدر سابق ،3(

 .93ص
 .14-13 ص، مصدر سابق ، طلعت فاروق )4(
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 بدا واضحًا فیه تقدم القوات األسرائلیة التي استلمت زمام المبادرة )1(ستمر القتال عشرة أیامأ      

وسط عجز الجیوش العربیة التي تفتقر للخبرة والتدریب فضال عن رداءة األسلحة وعدم فاعلیتها 

كون اغلبها من الخردة التي تم تجمیعها من مخلفات الحرب العالمیة الثانیة أو التي تم شراؤها من 

أن ـــــره فــــــة طائــل أيــــــ، ورغم أن العرب كان لدیهم طیران فیما لم تكن لدى إسرائي)2(السوق السوداء

 ا قصفت إسرائیــل حیث  أسقطت خمس طائرات مصریـةــــــا تصدت للطائـــرات العربیـــة حینمــــــبریطاني

قامت القوات 1948 تموز 21وبالتالي كانت سببا في بقاء إسرائیل وعدم انتصار العرب  وفي یوم 

اإلسرائیلیة بهجوم كبیر على الجانب المصري ، واحتلت خالله مدینة بئر السبع بعد قتال عنیف 

استمر أربعة أیام وأصبحت مدینة النقب بكاملها تحت السیطرة األسرائیلیه ، وتقدمت بأتجاة میناء أم 

 ، ویؤكد سعد )3(الرشراش واحتلته ورفعت فوقه العلم اإلسرائیلي ، والذي عرف فیما بعد بمیناء ایالت

 (( لم نكن قد دخلنا معارك حقیقیة من قبل ولم :الدین الشاذلي على ضعف التدریب العسكري فیقول

نتعلم إال على الورق ، ولذلك كنا نفاجأ عندما تنفجر بعض القنابل بعد ثالث ثواني بینما تدربنا على 

قنابل دفاعیة تنفجر بعد سبع ثواني وهكذا بقیة األسلحة األخرى )) وهذا ما خلق فوضى في ساحات 

القتال ، ولذلك فأن محمد نجیب الذي كان قائدا مساعدا حمل الملك فاروق مسؤولیة الفوضى 

 ویبدو أن الضغط اإلسرائیلي ركز على الجبهة المصریة بعد ).4(والدمار الذي حل بالقوات المصریة

أن هدأت الجبهات األخرى  فأغلقت طرق أنسحاب الجیش المصري بقصد تدمیرها ، حیث تعرض 

جزء كبیر من هذه القوات إلى اإلبادة وتم محاصرتهم في الفالوجا حتى أن جمال عبد الناصر قائد 

) یوم حتى بدأت مفاوضات رودس 130 قد أصیب بجرح بلیغ واستمر الحصار ( الثانیهالكتیبة

 .)5(1949 كانون الثاني 7 اتفاقیة الهدنة في ووقعت بها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

القضیة الفلسطینیة والصراع العربي  ،وآخرین عبد العزیز الدوري  حول سیر المعارك انظر: )1 (
 .138-123ص .ت)د( عمان ، األمانة العامة ألتحاد الجامعات العربیة القسم الثاني،، 2ج الصهیوني

 ؛ مصطفى 6/2/1999الجزیرة ، قطر  بتاریخ قناة  سعد الشاذلي شاهد على العصر، احمد منصور، )2(
        135 ؛ أحمد عبد الرحیم مصطفى ، مصدر سابق ، ص48عبید ، مصدر سابق ، ص

 .13 ص، مصدر سابق ، الشمري مصلح عمار ظاهر )3(
(4) Benny Morris , Ahistory of the first arab - israeli war 1948, , yale university Prees , 
Newhaven ,London,p186                                                                                                      

                           
 .  Benny Morris,op.cit.p243؛60ص ، مصدر سابق ، جاك دومال وماري لورا )5(
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وكانت إسرائیل وقعت أربع أتفاقیات هدنة مع أربع دول عربیة كل على انفراد واحدة مع 
 نیسان 3 آذار وواحدة مع األردن في 23 وثانیة مع لبنان في 1949 شباط 4مصر في 

. )1(هــــــع أیة هدنــــــــــــراق توقيـــــــــ تموز من نفس العام ، ورفض الع20وواحدة مع سوریا في 
فلسطین وستلتزم بقرارات     ا منـــــــــــــــــا ستسحب قواتهـــــــــر أنهــــــت مصـــــا أعلنـــــــــن جانبهــــــم

الجامعة العربیة كما أصدرت بیانا مفصال أوضحت فیه األسباب التي أدت إلى اشتراكها في 
الحرب ، وظروف ومالبسات هذه الحرب ، وختمت بیانها بالعبارة التالیة ((وأخیرا بذلت 

. لقد حصلت )2(الوالیات المتحدة وبریطانیا وساطتهما لوقف القتال فورا فقبلت مصر بذلك))
إسرائیل خالل الحرب على المزید من األراضي الفلسطینیة التي بلغت ثالثة أضعاف مكان 
تحت أیدیهم قبل الحرب ، وكان من نتیجتها تشرید أعداد كبیره من الفلسطینیین ولجوؤهم إلى الدول 

 كانون أول 11المجاورة ، وقد رفضت إسرائیل قرار الجمعیة ألعامه لألمم المتحدة الصادر في 
، والذي ینص على عودة الالجئین العرب إلى دیارهم وان تقوم بتعویضهم ، ورفضت إسرائیل 1948

. )3(تنفیذه رغم صدور العدید من القرارات األخرى بهذا الشأن
د ـــــأظهرت حرب فلسطین هشاشة النظام العربي وعمالة بعض حكامه ، وتواطئهم المفضوح فق      

ى ــــــي ضم الضفة الغربیة إلى أمارتة فیما رفضت صر ذلك ، وسعت الــاظهر ملك األردن رغبته ف
   عبد اللـــة ملك األردن الـــذي  لقطع الطریــق أمام)4(ة عموم فلسطین)ـــــــل ماسمي بـ (حكومـــــــتشكي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بیروت  ،  للطباعة والنشر العربیة دار النهضة  دراسات في تاریخ العرب الحدیث ، ، احمد عزت عبد الكریم )1 (
 .     Benny Morris ,op ,cit ,p391 ؛ 467ص ،1970،
 .232) شفیق الرشیدات ، مصدر سابق ، ص2 (
 العــــروش والجیـــــوش ، مصـــــدر ســــابق ،  ؛ محمد حسنین هیكل ،467سابـــــق ، ص ) احمـــد عزت عبد الكـــریم ، مصدر3(

 ـ.104ص
برئاسة  1948وذلك خالل حرب   1948 أیلول 23 حكومة عموم فلسطین هي حكومة تشكلت في غزة في )4(

 إلى كافة الدول العربیة واإلسالمیة وجامعة الدول حكومتهأحمد حلمي عبد الباقي الذي قام بجولة لتقدیم إعالن 
 في سابقةالذي اقترحه على مجلس الجامعة العربیة في دورة  یعود مشروع هذه الحكومة إلى أمین الحسینيو .العربیة

 على مستوى رؤساء الحكومات الذي حاول فیه أن یقنع المؤتمرین بإقامة 1947  عامالسابع من تشرین األول
 الملك عبد اهللا إلى اتصاالت سریعة بالملوك والرؤساء وعمداستاءت الحكومة األردنیة ف .حكومة عربیة فلسطینیة

ألنها عمل  ، إْن أنشئت هذه الحكومة العرب معترضًا على إنشاء الحكومة الفلسطینیة وهدد باالنسحاب من الجامعة
إلى   وعلى الرغم من إیفاد الجامعة العربیة السید ریاض الصلح ، یحقق رغبات بعض الدول العربیة غیر سلیم

، وقصرته على أهالي فلسطین  عّمان، إلقناعه فإنها اضطرت إلى تعدیل قرارها إذ ارتأت إنشاء حكومة فلسطینیة
للمزید من التفاصیل   وحصرت مهمة الدول العربیة في االعتراف بتلك الحكومة ودعمها مادیًا ومعنویا: ،أنفسهم
 ،19العدد مجلة فلسطین، ، هل تتجنب منظمة التحریر مصیر حكومة عموم فلسطین ،  النملأبوحسین  انظر،

 .12-11ص ،2011تشرین الثاني  -15  ،القدس ، السنة الثانیة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
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 من جهته فأن الملك فاروق أحس .)1(اعتــرض بشده وهدد باالنسحاب من الجامعة العربیة
بمدى المرارة التي یعاني منها الجیش المصري المنسحب بعد الهزیمة القاسیة التي تعرض لها 

، وفشلة في تحریر فلسطین لذلك عمل على أبعاد ومالحقة بعض الضباط األحرار الذین 
اتخذوا قرارا حاسما بضرورة التحرك ألصالح األوضاع الشاذه في الجیش خاصة والبالد 

ویصف سعد الشاذلي أحاسیسه في ذلك الوقت بأن ((أحتالل أسرائیل ألراضي  بشكل عام ،
فلسطین أنما هو احتالل ألراضي مصریة وبالتالي فهو احتالل غیر مشروع ویجب 

. )2(رفضة))
والخالصة أن الجیوش العربیة القت أول هزیمة في مواجهتها العسكریة مع إسرائیل التي    

أعلنت عن قیام دولتها وأعترف بها كل من األتحاد السوفیتي والوالیات المتحدة فورا ، ووقتها 
أیقن سعد الدین الشاذلي أن الحروب علم وخبرات وتدریب ولیس مجرد رغبة وحماس للقتال 

كما تعلم الشاذلي درسا بلیغا وهو عدم التقلیل من شأن العدو ألن االستهانة  والتضحیة ،
 ورغم أن سعد الشاذلي یعتبر نتیجة حرب عام .)3( الفشلهُ بحجم الخطر كثیرا ما یواجه

 نصف هزیمة ولیست انتصار ألنة لولم یكن هناك قوات عربیة لما توقفت إسرائیل 1948
عن أحتالل كامل فلسطین ، وأن الجیوش العربیة كانت ستنجح لو خلصت نیات القادة 

 ، وثمة شيء أخر التصق بشخصیة سعد الدین الشاذلي بعد هذه الحرب أال وهو )4(السیاسیین
العداء للصهیونیة التي تأسست على اغتصاب حقوق الشعب الفلسطیني واستخدمت 

فهو التصفیات العنصریة واإلرهاب في ترویع وتشرید السكان األصلیین من العرب ومن هنا 
وال أن یوجد طریق للتسویة السلمیة بین العرب ـــــال من األحـــــن بأي حـــــالیمكیعتقد انه 

یل العسكریة انور السادات بعد ــــــدید مع زمــــ الشخالفهد أسباب ـــما كان ذلك أحــوٕاسرائیل ، ورب
نحو ثالثین عاما.  

 
 

 ــــــــــــــــــــ

 ،2ط ، مكتبة المحتسب ،1950-1900تاریخ األردن في القرن العشرین  ) منیب الماضي وسلیمان موسى،1(

 .534ص ، 1988 عمان ،

 .20/3/1999،بتاریخ  قطر الجزیرة ، الشاذلي شاهد على العصر، قناة  الدیناحمد منصور ، سعد )2(

 .Shah Abdul Qayum , op,cit,p37 ؛ 51، ص مصدر سابق ، مصطفى عبید )3(

 58مصدر سابق، ص هیكل ، العروش والجیوش ، محمد حسنین  ؛52ص  ،هالمصدر نفس مصطفى عبید ، )4(

  .75؛ صالح مسعود أبو بصیر ، جهاد شعب فلسطین خالل نصف قرن ، دار الفتح ، بیروت ، (د.ت) ص
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 1956دورة خالل العدوان الثالثي على مصر عام  •

    كان لسعد الدین الشاذلي شرف المساهمة في كل الحروب العربیة التي خاضتها مصر 

 وفي كل واحدة من هذه الحروب ترك الصهیونيمنفردة أو مع دول عربیة أخرى ضد الكیان 

بصمة واضحة وان كانت تختلف من معركة ألخرى حسب دوره ونوع المهمة التي یضطلع 

 1973بها ، وأذا كان سعد الدین الشاذلي قد دخل التاریخ من أوسع أبوابة في حرب تشرین 

فأنه شارك في صد العدوان الثالثي على مصر كقائد كتیبة لقوات المظالت الحدیثة التأسیس 

. الفترةفي تلك 

في الوقت الذي كان الصراع السیاسي یحتدم  بین مصر وٕاسرائیل ، ومعها الدول و

االستعماریة كان الجیش المصري قد أدخل وألول مرة ضمن منظومته العسكریـــة سالح 

المضالت  بعد  تأسیســه على ید الرائـــد سعد الدین الشاذلي الذي دخل دورة تدریبیة في 

وعاد إلى مصر لیضع القاعـــدة  األولــى إلنشاء هذا 1954الوالیات المتحدة منذ سنة  

ظل و.)4( مظالت وتتكون من ألف مقاتل تم اختیارهم  بعنایة75الصنف ، وتشكلت الكتیـبة 

 تلك القوات التي قدر لهـا أن 1959سعد  الدین الشاذلي على رأس قوات المظالت حتى سنة 

 1973 وطوال سنوات االستنزاف  حتى حرب تشرین 1967تخوض معارك كبیـرة في حرب 

بعد أن تم دمجها في منظومة واحدة مع قوات الصاعقة وأطلق علیهما تسمیة القوات 

 .)5(الخاصة
 ــــــــــــــ

 ؛430-429) محمد حسنین هیكل ، ملفات السویس ، مصدر سابق ، ص1(
                                                                       :Andrrew. Mc. Gergor ,op,cit,op252 

 مصدر سابق  ، عبد الستار جعیجر وحسان ریكان ؛ 59ص ، مصدر سابق ، جمال مصطفى مردان )2(
 .17ص

(3)Jonathan pearson ,Sir Anthony eden and the sues crisis, tottenham court          
 road ,London,2003,p154                                     

  .197 ص، مصدر سابق ،ي احمد المسلمان )4(
 .6/10/2012  في3658العدد  )القاهرة) صحیفة الحوار المتمدن(5(
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 1956 تشرین أول 29    بدأ العدوان األسرائیلي على األراضي المصریة في سیناء یوم 

بإنزال كتیبــة من المظللین فوق الجانب الشرقــي لممر(متال)، واشتبكت مع القوات المصریة 

التي كانت قد اتخذت مواضعها الدفاعیة ، واستطاعت خالل األربعة والعشرین ساعة األولى 

. )1(من إیقاف التقدم اإلسرائیلي

 رئیس الوزراء اإلسرائیلي قد طلب من وزیر دفاعه دایان (ان یكمل )2(     كان بن غوریون
احتالل سیناء خالل سبعة أیام وأال فأنة یجب أال تبدأ العملیة ألن األمم المتحدة سوف تتدخل 

 ، ورأس جمال )3(وسوف تكون هناك ضغوط دولیة تجبرنا على التوقف قبل تحقیق أهدافنا)
عبد الناصر اجتماعا طارئا للقوات المسلحة المصریة في (كوبري القبة) حیث اتخذ قرار بأن 

تدفع المزید من القوات العسكریة لمواجهة الهجوم اإلسرائیلي الذي كان مفاجئا للقیادة 
وفرنسا إنذارا  تشرین األول وجهت كل من بریطانیا  30في صباح الیوم التالي و. )4(المصریة

للحكومة المصریــة وٕاسرائیل یطالبهم باالنسحاب لمسافــة عشرة أمیال عن الحدود ، وان توقف 
فورا األعمال الحربیة حتى یمكن فصل القوات ، وأمهل الطرفین اثنتا عشرة ساعة لقبول 
اإلنذار والرد علیة وبخالفة فأن قوات الدولتین سوف تتدخل بالطریقة التي تراها مناسبة 

. )5(لضمان التنفیذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)Donald Cameron Watt,Britain Israel and the united states 1955-1958 ,(beyond sues) 

francis library ,London,2005,p97.  
 الدیمقراطیة (سطوة الزعامة وجنون السلطة) مكتبة األسكندریة (د.ت) وأزمةعاطف السید ، عبد الناصر  ؛

 .120ص

 1886 10-16 كان بن غوریون من طالئع الحركة العّمالیة الصهیونیة في مرحلة تأسیس إسرائیل . ولد في )2(
وحتى سنة  1948 كانون ثاني 25في بولندا وخالل فترة رئاسته لمجلس الوزراء اإلسرائیلي الممتد من 

التي ُیطلق علیها  1948) فقد قاد بن غوریون  إسرائیل في حرب 1955حتى 1953باستثناء األعوام ( 1963
اإلسرائیلیون ، حرب االستقالل . ویعد بن غوریون من المؤسسین لحزب العمل اإلسرائیلي  والذي تبّوأ رئاسة الوزراء 

: للمزید انظر  عامًا منذ تأسیس الكیان اإلسرائیلي 30اإلسرائیلیة  لمدة 
Brenner ,Michael; Frisch Shelley, Zionism  A Brief History, Markus Wiener Publishers 
(Without a place) ,2003, p,184.                                                                                                                 

               73ص .ت)د( بیروت ،الفارابي دار  ، ترجمة نهاد خیر ،  الستةاألیام جدیدة حرب  أوراق، جاك كوبلر )3(
المكتبة  ،1956فرنسي على مصر  العدوان الصهیوني االنجلو ، حرب التواطؤ الثالثي ، احمد فطین وحسن احمد البدري )4(

 .  58، ص1997 (د. م) االكادیمیة
                                                         ؛119ص عاطف السید، عبد الناصر وازمة الدیمقراطیة ، مصر سابق،) 5(

Donald Cameron Watt, op, cit,p99                                                                                                                            

http://ar.wikipedia.org/wiki/1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/1948
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    كان سعد الدین الشاذلي یقود كتیبة من المظللین حیث صدرت له األوامر بالتأهب 
للطیران إلى سیناء واإلنزال في الخطوط الخلفیة  للعدو بأعتبارهم  قوة قتالیة محمولة جوًا 

مداد اإلسرائیلي من مضائق (متال) التي ترابط أمامها ستة كتائب مصریة منذ أللتتولى قطع ا
 تقلهم تعرضت للتدمیر وهي جاثیة على األرض من مقرر لها أنبدأ القتال ، لكن الطائرات ال

. )1( األمر الذي أدى الى تحیید سالح المضالت من المعركةقبل الطائرات البریطانیة
رفضت القیادة المصریة اإلنذار الموجه الیها بعد أخذ ورد بین أعضائها وقررت مواجهة    

 في نفس الوقت بدأت القاذفات البریطانیة من نوع (كانبیرا) بضرب المطارات  ،الموقف
المصریة في القاهرة واإلسكندریة وكان جمال عبد الناصر یشاهد من على سطح منزلة 

وهي تقصف مطار الماظة القریب منه ، والنیران تشتعل فیه ، وأدرك أنها لیست  الطائرات ،
طائرات إسرائیلیة وانه یتعرض لتواطؤ مكشوف القصد منة تدمیــر مصر وجیشها فأصــدر 

وبینما كانت القوات المصریة تتقدم باتجاة الحدود  .)2(قراره باالنسحاب السریع من سیناء
الشرقیة حتى ظهرت أسراب من الطائرات البریطانیة والفرنسیة وهي تقصف خطوط اإلمداد 

وتقطع االتصال بالقواعد الرئیسیة ،وتبین ان الغرض األساسي هو استدراج المزید من القوات 
المصریة الى الحدود مع إسرائیل حتى یسهل تدمیرها جوا بواسطة الطائرات االنجلو 

.      )3(فرنسیة

یؤكد سعد الشاذلي أن إسرائیل استغلت عملیة االنسحاب السریع التي اتبعتها القوات و    

المصریة فتقدمت قواتها تحت مظلة الغطاء الجوي الذي توفره بریطانیا وفرنسا بعد أن 

كانت و.)4(وأنزلت خسائر كبیرة بالقوات المنسحبة أحكمت حصارها على الموانئ المصریة ،

األوامر تقتضي بأن یكتمل سحب القطعات خالل لیلتین فقط مما أدى إلى حدوث فوضى 

   ة فأصبحت هدفاً ــــــى رؤوس الجسور والممرات الضیقــــة علــــــدس لبعض القطعات العسكريــــوتك

ور لوال صدور ـــــــــري ، وساءت األمــــوي المصــــــة الدفاع الجــــــــع عدم فعاليـــــرات مــــــللطائ الً ـــــسه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احمد منصور ، سعد الدین الشاذلي ؛  31/7/2012 في 3003 ، القاهرة ، العدد صحیفة مصر المحروسة )1(

 .27/3/1999، بتاریخ   ، قطرشاهد على العصر، قناة الجزیرة
 DONALED CAMERON:121 ص، مصدر سابق ،  الدیمقراطیةوأزمةعبد الناصر  ، عاطف السید )2(

,OP, CIT,P99     
 9.ت)صد( األسكندریة  ،االستعالماتمصلحة  ، 1963-1956عید النصر  ، عبد العزیز برهام )3(
 .58ص ، مصدر سابق ، اروق طلعت ف)4(
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 الشدید اللهجة ضد إسرائیل وهدد بضرب 1956 تشرین الثاني 5األنذار السوفیتي في    

.وبالتالي فأن سعد الدین الشاذلي حالة حال بقیة )1(لندن بالصواریخ أذا لم تتوقف الحرب

الضباط  اآلخرین وجد نفسه ضائعا في وسط قرارات وأوامر مرتبكة وغیر مدروسة  دون أن 

یقوم بعمل رئیسي فقد تهیكلت كتیبته من المظللین بعد أن دمرت طائرتهم على األرض 

فتحولوا إلى كتبة مشاة عادیة أعارت جزء من أفرادها للمساهمة في صد الهجوم المشترك 

. )2( فیما ظلت بقیة قواته مشتته ولم تتلقى اوامر محددةعلى بورسعید

لقد كان العدوان الثالثي أكبر خطر عسكري تعرضت له مصر بعد أستقاللها ورغم     

دوافعة ومسبباته فأن البعض حمل الرئیس جمال عبد الناصر المسؤولیة عن الفوضى 

العسكریة التي رافقت األنسحاب من سیناء ؛ لكن سعد الدین الشاذلي في تقیمه لعدوان 

في وقت الحق یدافع عن موقف عبد الناصر ورؤیته حیث یقول ((أن الهدف من أي 1956

ولكن أذا  حرب انك تنتصر على الخصم لترغمه أن یتصرف طبقا ألرادتك وحسب شروطك ؛

دخلت الحرب ولم تنجح في أرغام خصمك على االستسالم  واالنصیاع للشروط التي تفرض 

علیه فأنك التحقق شیئا ، وقد كانت فرنسا وبریطانیا دخلتا الحرب إلسقاط جمال عبد الناصر 

وانتهت الحرب ولم یسقط وهذا یعني انهم خسروا الحرب رغم ان مصر تعرضت لهزیمة 

.   )3(لكنها في النهایة كانت نصرا لنا !)) ؛ عسكریة

   الشك أن ذلك الطرح الیخلوا من الصواب في بعض جوانبة لكنه أیضا الیخلوا من 
تعاطف وتأیید مطلق تجاه الرئیس جمال عبد الناصر وعهده حتى أن بعض الباحثین ینظر 
إلى الشاذلي وأن كان بعیدا عن السیاسة طوال عهد عبد الناصر أال أنه كان ((یرى بعیني 

حتى في المواقف التي شكلت أخطاء  )4(عبد الناصر ویتحدث بلسانه ویلتمس له األعذار))
. 1967 أو حرب 1956واضحة في مسیرة النظام الناصري سواء في عدوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شركة المطبوعات للتوزیع والنشر،  آخر المعارك في عصر العمالقة ، ، قصة السویس ) محمد حسنین هیكل ،1(
 .253ص ،1982  ،القاهرة ،2ط
  العدد ،القاهرة ،، سعد الدین الشاذلي قدیس العسكریة المصریة ، صحیفة الحوار المتمدن سعید سالمال حمدي) 2(

 .59ص ، ، مصدر سابق ؛ طلعت فاروق 6/10/2012 في ،3658
 21/2/1999 بتاریخ الجزیرة ، قطر ) احمد منصور، سعد الشاذلي شاهد على العصر، قناة 3(
  .62-16ص مصدر سابق ،، ) مصطفى عبید 4(
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  1962 عام مشاركتة في حرب الیمن •

 28 في )1(      وَقفت مصر إلى جانب الثوار والنظام الجمهوري في الیمن منذ أعالن الثورة

 فقد كانت الدولة العربیة األولى التي اعترفت بالثورة أذ أعلنت اعترافها 1962أیلول 

، وأعلنت عن تضامنها واستعدادها لمناصرة 1962 أیلول 29بالجمهوریة العربیة الیمنیة في 

. )2(الثوار الجمهوریین في صراعهم مع األمراء الملكین الساعین الستعادة عرشهم

     لقد كانت الیمن تعیش في حالة من التخلف الشدید الذي فرضه حكم اإلمامة المتخلف 

وَعَزل الیمن عن العالم الحدیث تماما ، كما أن جیشها هو اآلخر كان بدائیا وغیر منظم 

ویعتمد على رجال القبائل فلیس لدیة زي موحد وال یملك سوى بنادق قدیمة ، لكن في بدایة 

الخمسینات جرت محاوالت لبعثات عسكریة لطالب یمنین إلى العراق ومصر وأعیدت 

. )3(1948المدرسة الحربیة التي أغلقت منذ سنة 

     جرت أولى المحاوالت الحقیقیة لتغیر النظام الملكي بعد وفاة األمام احمد وتولي ابنة 

محمد البدر الحكم بعده ، وقراره بأن یسیر على خطى والده وأجداده ، وهو مایعني عدم وجود 

نیة لإلصالح ، فقرر الضباط األحرار في الجیش الیمني القیام بالثورة بالتعاون مع مصر 

حیث تمكنوا من محاصرة القصر الملكي ، والسیطرة على المواقع الحیویة ومبنى اإلذاعة 

 وجاء فیه ((بأسم الشعب تعلن 1962 أیلول 27التي أصدر فیها البیان األول للثورة في 

. )4(قیادة الجیش سقوط الملكیة في الیمن وقیام الجمهوریة الیمنیة))

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وٕاعالنه قیام الجمهوریة  على اإلمام محمد البدر حمید الدین المشیر عبد اهللا السالل  بدأت الحرب عقب إنقالب)1(
واستمرت  للثورةوبین الموالیین  وقامت خاللها حرب أهلیة بین الموالین للمملكة المتوكلیة 1962 عام . في الیمن

وقد سیطرت الفصائل الجمهوریة على الحكم في نهایة الحرب وانتهت  ،1970حتى عام  الحرب ثمان سنوات
 .Jacob.Bercovitch and Richard  للمزیدمن التفاصیل. المملكة وقامت الجمهوریة العربیة الیمنیة

Jackson ,International Conflict Chronological Encyclopedia of  Conflicts         
and  Their Management ,1945-   1995,London,1997 ,p364                               

ة ، مطبع جذور المشكلة الیمنیة سلیمان المدني،؛  30/9/1962في ،27687العدد القاهرة ، ، هرامألا صحیفة )2(
 .37ص ،1994دمشق  ،الحمامي 

 41ص المصدر السابق، سلیمان المدني،؛ 854ص ، مصدرسابق ، مجتمع عبد الناصر، احمد حمروش )3(
 .219-218، ص مصدر سابق ،وآخرون توفیق الیوزبكي  )4(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 في األیام الحكومة المصریة أرسل قادة الثورة وفدًا إلى مصر لطلب المساعدة من     

األولى للثورة بعد هروب األمام محمد البدر ولجوؤه إلى السعودیة التي بدأت تمد لهم یَد 

العون للقضاء على الثورة ، فأرسل جمال عبد الناصر ثالث طائرات حربیة ، وأوفد أنور 

 إذ لم .)1(الزم لهمالالسادات إلى الیمن لألطالع میدانیا على احتیاجات الثوار وتقدیم الدعم 

ال دعم هذه الثورة التي جاءت في وقت كانت الظروف اإلقلیمیة  إ الرئاسة المصریةیكن أمام 

قد نجحت في شق الحركة الثوریة العربیة ، فقبل سنة واحدة حدث االنفصال بین سوریا 

رة لدى عبد الناصر الذي أتهم السعودیة بالوقوف وراءه  ـــــومصر، وهو ماترك مرارة كبي

وكذلك الحمالت العدائیة في اإلذاعات العربیة ضد السیاسة المصریة ، واالتهامات الموجهة 

 بلبنان في آب )2(لمصر ولعبد الناصر شخصیا في أجتماع الجامعة العربیة في شتورا

. )3(لجامعة العربیة ا، والتي هددت على آثره مصر باالنسحاب من 1962

     كان اللواء سعد الدین الشاذلي خالل هذه المده ملحقا حربیا ضمن السفا ره المصریة في 

 كان عدد القوات 1964وعند عودته الى مصر في بدایة عام   ،1961 عاملندن منذ 

المصریة التي وصلت الى الیمن فاق األربعین الفا فضال عن الطائرات والدبابات بكامل 

 في تشكلت ةي اول قیــادة عسكریة مصروكانت.)4(من الضباط والجنود المصریین طواقمــها

  تشرین5ة فييالمصر ةققوات الصاع على متنها تحمل ثالث طائراتحین ارسلت مصر الیمن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3، ص1962/تشرین الثاني /20 بتاریخ 3/25/1260الوثیقة رقم  ،القاهرة تقاریر السفارة العراقیة في  د.ك.و، )1(

اب 31-22شتورا مدینة لبنانیة على الحدود السوریة عقدت فیها الجامعة العربیة مؤتمرا استثنائیا في المده  )2(
 للنظر في الشكوى السوریة ضد مصر التي اتهمتها فیها بالتدخل في شؤنها الداخلیة واالخالل بامنها 1962

ولذلك قرر   في المنطقة ،األمریكیةوهاجمت عبد الناصر في جلسات المؤتمر ووصمتة بالتخاذل وتنفیذ المخططات 
وهدد باالنسحاب من الجامعة نفسها ولم   تكتمل جلساتة ،أن قبل  آب28الوفد المصري االنسحاب من المؤتمر یوم 

 .871-869المصدر السابق، یتوصل المجلس بعد ذلك الى قرار:انظر احمد حمروش،

 1970-1962 والدولیةةالصراع الجمهوري الملكي في الیمن وأبعاده العربي ، عبد الحمید عبد اهللا حسین البكري )3(
 .297،ص2004جامعة بغداد  ، منشوره) كلیة التربیة ابن رشد  دكتوراه ، (غیر  أطروحة،

 .63ص ، مصدر سابق ، مصطفى عبید )4(
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الى صنعاء وتبعها مباشرة عقد أتفاقیة دفاع مشترك مع الحكومة الیمنیة 1962  عامأول    

 ، ولم یتم 1966 عاملیمهد ذلك إلرسال المزید من القوات التي بلغت سبعین ألفا مع نهایة 

 تمیزت نظرة القیادة المصریة إلى النظام  وقد.)1(1967سحبها أال بعد نهایة حرب حزیران 

السیاسي في الیمن على انه نظام متخلف وانه سیؤثر على دول الخلیج العربي وبالتالي على 

األمن المصري خاصة من ناحیة تقابل سواحل الدولتین البحریة ، ویذكر سعد الدین الشاذلي 

في هذا الصدد ((إن التواجد المصري بشكل مباشر في الیمن كانت له آثاره اإلیجابیة على 

. )2(استقالل األمارات وقطر والبحرین أو بمعنى آخر عجل أستقالل هذه الدول))

نُه سمع من جمال عبد الناصر مباشرة أن الدولة المصریة رصدت أ       یقول سعد الدین 

مصاریف ونفقات النقل البحري من السویس إلى الیمن إلى جانب رواتب الضباط والجنود 

 یمني) مكافأة أضافیة عالوًة على رواتبهم في مصر، وكان مارصدتُه ریا ل40 الذین منحوا (

) ملیون دوالر وهي مبالغ 150مصر الیتجاوز أربعین ملیون جنیه مصري أي ما یساوي (

بسیطة لم تؤثر على مخزون الذهب كما یذهب البعض من منتقدي الدور المصري في 

. )3(الیمن

 كما یراه سعد الدین الشاذلي من الناحیة  لحرب الیمن       لقد كان الحصاد النهائي

السیاسیة أكبر من خسائرها المادیة والبشریة التي تبدو بسیطة أمام المكاسب بعیدة المدى 

ومنها استقالل دول الخلیج التي ماكان لها أن تنعم بثرواتها الهائلة إلى هذا الحد ، ومن ثم 

) ملیار دوالر في حرب أكتوبر-تشرین إلى جانب مصر 17تساهم فیما بعد بما یزید عن (

. )4(لوال تدخل األخیرة في الحفاظ على استقالل الیمن ومساعدة ثورتها على الصمود والبقاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصدر  ،مجتمع عبد الناصر احمد حمروش ،  ؛ 211ص ، مصدر سابق ، البحث عن الذات ، السادات انور )1(
 .858ص ، سابق

 .31/7/2012 في 1620 ،العدد ، القاهرة ) صحیفة النهار2(
مصطفى  ؛ 1999 /27/3 بتاریخ  ، قطرالجزیرة قناة  سعد الدین الشاذلي شاهد على العصر، احمد منصور، )3(

 .66ص ، مصدر سابق ، عبید
 .31/7/2012 في 1620العدد ، القاهرة ، صحیفة النهار )4(
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َصَدرت األوامر لسعد الدین الشاذلي بالتوجه إلى الیمن على رأس لواء من المشاة بكامل     

عدته في الوقت الذي كانت القوات المصریة تتعرض لخسائر فادحة باألرواح كون الجیش 

المصري الیقاتل جیشا نظامیا بل یواجه حرب عصابات تشنها القبائل المدعومة من 

وبالتالي تكون النتائج عكسیة ألنهم أدرى واعرف بمناطقهم  السعودیة وأنصار النظام الملكي ،

ذات الطبیعة الجبلیة الوعرة التي یتحركون فیها كمجموعات وهو غیر  ، كما یقول الشاذلي

.من جهتها فأن بریطانیا أنشأت لها قاعدة في عدن واستخدمت )1(متیسر للقوات النظامیة

ضباطها السابقین في القوة الجویة الذین كانت لهم مصلحة في تأیید حكم األمام ، وقد 

ستخدموا قبائل الجبال الیمنیة بفعالیة كبیرة واقتربوا من إلحاق الهزیمة بالثوار الیمنیین أ

والقوات المصریة التي تساندهم ، كما أن األردن أرسلت قوات عسكریة لمساندة النظام الملكي 

. )2(وقد مولت السعودیة بسخاٍء كبیر العملیات البریطانیة  ، في الیمن

َبلغت خسائر الجیش المصري خالل سنوات الحرب عشرة أالف قتیل غیر المصابین    
وعانى المصریون من حرب العصابات التي لم یتدربوا علیها وتعددت المعارك مع  والجرحى ،

القبائل وقوات محمد البدر الذي رصد أمواال طائلة حتى أنه وعد مناصریه ((من یأتیه برأس 
جندي مصري سیدفع له خمسة جنیهات ذهبیة وأن كل من یصیب أكثرمنهم سیمنحه مبلغ 

أكبر)) وبدأت عملیات القنص للجنود حتى ان اللیرات الذهبیة باتت في أیدي الناس 
 ، ویرى )3(و(الصرافین) كثیرة لدرجة هبوط أسعارها وهي التي لم تكن لترى قبل هذا الوقت

البعض أن مصر تورطت في حرب الیمن ألن هذه الحرب كانت المقدمة الحقیقیة لنكسة 
ن ــــــــري والدفع بثلث الجیش المصري إلى الیمــــــــاق العسكــــــ من حیث األنف1967زان ـــــــحزي
وهو ما  روف معقده ،ـــــــــــي ظل ظـــــــــة فـــــــــــیر ممكنـــه غــــــــیة انسحابــــى أصبحت أمكانــــــحت
 سعد الدین الشاذلي لــــــــــــــــــواءرى الــــــن يـــي حيـــــــــــــ. ف)4(اـــــــــــــــــر شوكتهـــــــــــــــر وكســـــــف مصـــــــأضع

 
ـــــــــــــــــــــــ 

 .199مصدر سابق، ص، احمد المسلماني   ؛31/7/2012  في 1620العدد، القاهرة ،  النهار صحیفة )1(
 .280ص ، مصدر سابق ،  الریش أبوسعید )2(
 والصراعات الیمنیه والجنوب العربي، موقع التجمع الدیقراطي الجنوبي، السعودیة ، باعولي ) احمد3(

http:/tajadan.nrg/history/919.html 10/1962/   12في 27699  العدد األهرامصحیفة  ؛ .  
 .64،ص 1977 القاهرة ، ، مركز الرایة للنشر واألعالم، حكام مصر(جمال عبد الناصر) ، محمود فوزي )4(



 1970 حتى عام الفصل الثاني                    الدور العسكري لسعد الدین الشاذلي
 

]- 45- [ 
 

غیر ذلك لدى سؤاله عن خسارة الحرب ، وهل كانت سببا في نكسة حزیران نتیجة    

 والقیادة العسكریة في الیمن ، وخاصًة إن جمال )1(رتكبها (عبد الحكیم عامر)ألألخطاء التي 

عبد الناصر أراد استغالل ذلك الحدث لتوجیه ضربة لخصومة في العالم العربي ورسالة إلى 

المحیط اإلقلیمي بأن المد الثوري العربي متواصل وأن مصر سوف تساند القوى الثوریة 

نحاول أن نجد ألنفسنا المبررات ألخطاء نرفض االعتراف بها،  العربیة  فیقول الشاذلي ((

نعم كانت لمصر قوه كبیره في الیمن وهي مسألة التسمح لك بالدخول في معركة أخرى على 

ارض سیناء ، وكان من الواجب أن تنتهي المشكلة الیمنیة قبل ذلك ، لكن الیمكن بأي حال 

.فیما یرى )2())1967أن نجزم بان حرب الیمن كانت سببا في خسارة أو نكسة  حزیران 

((ألننا خسرنا وأنها كانت مغامرة  بعض الباحثین أن مصر كانت قد تورطت في الیمن

. )3(وسفحت دماء اآلالف من المصرین ذبحا في الصحراء)) ، عالقاتنا بنصف العالم العربي

    أما دفاع الشاذلي عن دور مصر في تلك الحرب فیرى البعض أنه جاء من باب عاطفي 

الن حبُه لجمال عبد الناصر یدفعه إلى الدفاع عن الحرب كونها تجربة ناصریه یشاركه فیها 

الكثیرین ، وهو غیر صحیح بدلیل أن عبد الناصر نفسه یقول ((كنت أخطط ألن أصعد 

ولكن بعد تورطنا في الیمن ألاعتقد أني أفكر بهذا 1965األمور مع إسرائیل منذ عام 

.  )4())1970الموضوع قبل عام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شارك في حرب 1939 عسكریة عامتخرج من الكلیة الو في قریة أسطال، بمحافظة المنیا 1919 عام ولد )1(

حرب  و تم  ترقیته مع صالح تلك مع جمال عبد الناصر، حصل على نوط  الشجاعه  فى  1948 فلسطین عام

 في مصر،  وكان صدیقًا مقربًا للرئیس جمال عبد الناصر 1952 تموز-سالم استثنائیًا وهو أحد رجال ثورة  یولیو

ووزیر الدفاع  ورئیس أركان  ، وقائد عام للقوات المسلحة المصریة1967ووزیر الحربیة حتى حرب  وصالح نصر

، القاتل  ): للمزید انظر، محمود صالح1965-1958) ونائب رئیس الجمهوریة (1967–1956الجیش المصري (

       . 1995في أنتحار المشیر عامر، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، 

  20/3/1999 بتاریخ ،  ، قطر) احمد منصور، سعد الدین الشاذلي شاهد على العصر، قناة الجز یره2(

 .86، مصدر سابق ، ص ) مصطفى عبید3(

 . 31/7/2012 في 1620 العدد   ،القاهرة، ) صحیفة النهار4(

http://ar.wikipedia.org/wiki/1919
http://ar.wikipedia.org/wiki/1919
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88_1952
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88_1952
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
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 إلنهاء حالــــة 1965 آب 24 مع السعودیة في ةتفاقيأتوصلت مصر أخیرًا إلى توقیع    

رض الیمـــــــــــــــن بـــعد الزیارة التـــــــــــــــــــي قـــــــــــــام بها جمـال عبد الناصــر  إلى جده أالحرب على 

 وتوصلوا إلى أنشاء 1964 عاموالتقى مع الملك فیصل الذي تولى الحكم بعد أخیه سعود 

نظام انتقالي في الیمن برعایة لجنه سعودیه مصریه على أن تنسحب القوات المصریة من 

.وقد حاول )1(ارض الیمن ؛ لكن المحاولة فشلت بعد ذلك بسب اختالف األطراف الیمنیة

جمال عبد الناصر إنهاء الصراع والخروج من الیمن في عدة مناسبات من خالل طرح 

الموضوع على القمم العربیة وخالل اللقاءات الثنائیة مع السعودیة وقادة الدول األخرى ، ألنه 

درك أن استمرار القوات المصریة في الیمن معناه زیادة األعباء على االقتصاد المصري أ

خاصة بعد ظهور أصوات داخل مجلس األمة تتساءل عن مدى أمكانیة تحقیق نصر 

.لكن مستجدات )2( بعد كل هذا الدعم المصرينظام الجمهوري في الیمنعسكري لصالح ال

طرأت على الساحة جعلت عبد الناصر یغیر نظرته عن قرار األنسحاب من أهمها أعالن 

قرارها باالنسحاب النهائي من عدن في موعد الیتجاوز نهایة  1966شباط 22بریطانیا في 

، ودعوة الملك فیصل لتكوین تحالف أسالمي مهد له بزیارة عدة دول أسالمیه  1968سنة 

التتفق مع عبد الناصر ومنها ایران ، وصفقة األسلحة التي أبرمتها السعودیة مع كل من 

. )3(بریطانیا والوالیات المتحدة فلم یرغب بترك المنطقة فارغة أمام المتربصین بالثورة

     أدت تلك الظروف إلى استمرار التواجد المصري لضمان السیطرة على األوضاع في 

الیمن سیاسیا وعسكریا حیث أسندت قیادة الجیش إلى اللواء طلعت حسن على منذ منتصف 

حیث سحبت مصر قواتها من الیمن 1967واستمرت حتى بدایة حرب حزیران 1966سنة 

.  )4(1967 كانون الثاني 8بموجب اتفاقیة الخرطوم وأكملت األنسحاب نهائیا في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .90-87ص ، مصدر سابق ) مصطفى عبید ،1(

الهیأة المصریة  ، ترجمة عبد الرؤوف احمد ،1970-1958عبد الناصر والحرب العربیة الباردة  مالكولم كیر، )2(

 .208-207ص ،1997، ، القاهره العامة للكتاب

 .299مصدر سابق ، ص ، عبد الحمید البكري )3(

 .300ص ،نفسه المصدر  )4(
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 بعثتھ الى الوالیات المتحدة وتأسیھ لسالح المظالت •

 1952       في إطار أعادة بناء وتنظیم القوات المسلحة المصریة قامت ثورة یولیو- تموز 

بعدة إجراءات لتطویر قدرات وٕامكانات الجیش المصري فمن ناحیة التسلیح سعت إلى عقد 

تلك الصفقة التي عرفت بالصفقة 1955صفقة السالح الشهیرة مع االتحاد السوفیتي عام 

التشیكیة والتي أثارت فزع الوالیات المتحدة األمریكیة ، وعدت حینها كسرا لمعادلة أحتكار 

 وعلى مستوى التأهیل والتدریب لكوادر وضباط )1(األسلحة الغربیة لمنطقة الشرق األوسط

الجیش المصري فقد أرسلت الحكومة المصریة العدید من البعثات الدراسیة والدورات التدریبة 

إلى دول مختلفة لخلق طاقات عسكریة جدیدة ترفد منظومة التخصص والعمل العسكري وفق 

المعطیات الحدیثة التي بلغتها الدول المتقدمة وبما یتناسب وطبیعة الموقع والدور الذي تلعبة 

مصر على المستوى اإلقلیمي ، وخصوصا في اطار الصراع العربي اإلسرائیلي ، هذه 

القضیة التي كانت تشغل حیزا واضحا في أولویات الثورة المصریة وتفكیر الرئیس جمال عبد 

. )2(الناصر

ونتیجة لتنامي العالقات المصریة مع الوالیات المتحدة األمریكیة فقد تقرر إرسال بعض      

متوفرة لدى القوات الالضباط لتلقي دورات تدریبیة على بعض صنوف األسلحة الجدیده غیر 

ري الثاني الذي ینتدب لاللتحاق بهذه الدورات  ــــالمصریة ، وكان سعد الدین الشاذلي هو المص

وهذا الصنف لم یكن  حیث تقرر أن تكون هناك دورة في سالح المظالت والصاعقة ،

موجودا في مصر األمر الذي یعني أن الضابط الذي یكمل دورتة سیكون مهیأ لتأسیس هذا 

تعود بدایة العالقات العسكریة بین مصر والوالیات المتحدة األمریكیة و )3(الصنف في مصر

ا  ـــــــــ ، وبالتحدید عندما جرت مفاوضات الجالء مع بریطاني1952إلى بدایة ثورة یولیو- تموز 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(غیر   دكتوراة أطروحة،1958-1946ة المصريالسوریةالعالقات السیاسیة  ، جمیل صبر سعید المرسومي )1(

 .236ص ،1998 ، جامعة بغداد  ،التربیةكلیة  منشوره)،
 ، بیروت ، م.د.و.ع ،1ط ،  السادات مرحلة ،1981-1970عالقات مصر العربیة  ،  طالبأبوحسن  )2(

 .117ص ، 1998
 .29/7/2012 في 1618العدد ، القاهرة ، صحیفة النهار )3 (
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   حول المدة الالزمــة لجالء القوات البریطانیة عن مصر، فكانت بریطانیا ترید أن یتم ذلك 

في حدود خمس سنوات بینما ترى مصر أن یتم الجالء خالل سنتیــن فقط ، وهنـا وصلت 

كافري) یؤید مطلب جیفرسون (سفیرهم في القاهرة أشارات من الجانب األمریكي عن طریق 

مصر ویدعمها في مفاوضاتها مع بریطانیا ، وتطورت العالقات حتى طرحت مسألة تزوید 

) 480 وعندما صدر القانون األمریكي العام للمعونة رقم ()1(مصر بالسالح والمعونة المالیة

الذي تم أقراره  بدافع المحافظة على مصالح الوالیات المتحدة األمریكیة في  1953لسنة 

الشرق األوسط حیث شملت الحكومة المصریة بهذا القانون ، واستمر هذا التعاون والدعم 

 بتجمید المعونة ، وسحب عرضها لتمویل الوالیات المتحدة قامت إذ1956 عامحتى أواخر 

. )2(مشروع السد العالي نتیجة لعقد مصر صفقة السالح التشیكیة

 إلى الوالیات المتحدة األمریكیة هو 1953 آذار      كان سفر الرائد سعد الدین الشاذلي في 

بدایة لمشوار طویل قدر لهذا الضابط الشاب أن یضطلع به بعد أن وقف إلى جانب ثورة 

یولیو التي كان یؤیدها ویكن االحترام واإلعجاب لشخصیة قائدها جمال عبد الناصر فقد سبق 

 لكن الشاذلي )3(وان كلفة باالنضمام إلى جهاز المخابرات في وقت سابق بعد أعادة تنظیمة

     أعتذر عن قبول العرض مفضال األستمرار فـي الخدمـة داخل القوات المسلحــة كعسكري على

ل في جهاز ــــاذلي عن العمـــــــن أن اعتذار الشـــــــــرى بعض الباحثيــــــــل في المخابـرات ويـــــــــــــــالعم
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .26) محمود فوزي ، حكام مصر-جمال عبد الناصر، مصدر سابق  ، ص1(

. حیث قام عدد من الخبراء 1952بدأت المعونة األمریكیة لمصر بعد حركة الضباط األحرار في عام  )2 (
 في إطار مشروع النقطة الرابعة الذي أعلنه الرئیس األمریكي هاري 1953األمریكیین بزیارة مصر في شباط 

ترومان كإطار لبرنامج للمعونات موجه من الوالیات المتحدة إلى الدول النامیة، وذلك في سیاق التنافس بین 
حصلت الوالیات المتحدة واالتحاد السوفییتي في ظل الحرب الباردة لكسب موطئ قدم في المناطق والدول التي 

 مرت المعونة األمریكیة لمصر بفترات من الصعود 1975ومنذ ذلك الوقت وحتى عام على استقاللها حدیثا ، 
والهبوط والتوقف تبعا ألرتباطها بتطور العالقات المصریة – األمریكیة وطبیعة الطبقة المصریة الحاكمة ومدى 

ابتعادها عن االتحاد السوفیتي. للمزید انظر، مها یوسف ، المعونة األمریكیة لماذ ولمن ، إصدارات مركز الدراسات 
  .2 ، ص1998االشتراكیة ، القاهرة ، 

) توفیق علي منصور، عبور مصر من الهزیمة الى النصر- دراسة لعصري عبد الناصر والسادات، دار الحسام 3(
 .95، ص1994 ، القاهرة ،1للطباعة والنشر والتوزیع ، ط
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ل للتدین ــــقرب إلى طبیعة أخالقیة تميأة الشاذلي نفسه فهو ــــود إلى طبیعـــالمخابرات یع    

وااللتزام وهي ال تتوافق بالتالي مع أفكار ومبادئ العمل أالستخباراتي القائم على التنصت 

 ، وكان یرى باستطاعتة لهانُه كان عاشقًا للحیاة العسكریة ومحبًا أو(التجسس) إضافة إلى 

تقدیم خدماتة للوطن من خالل الجیش المصري ، لذا كان الرئیس جمال عبد الناصر حریصًا 

. )1(على تكریمه وترشیحة للدورة العسكریة في الوالیات المتحدة األمریكیة

     كانت الدوره العسكریة التي التحق بها سعد الدین الشاذلي تضم الى جانبة طالب من 

ن كان هناك ضابط مصري قد سبقة إ الوحید من مصر وهدول مختلفة آسیویىة وأفریقیة ؛ لكن

في دورة مماثلة قبل خمسة أشهر هو حسن فهمي عبد المجید الذي أكمل دورة المظالت 

أیضا في الوالیات المتحدة ، وبعد عودتة إلى مصر لم یستمر في سالح المضالت سوى 

 ، وقد )2(بضعة أشهر، األمر الذي یعني أن بدایة تأسیس هذه القوات یعود للشاذلي نفسه

، أما سعد الدین 1954شغل حسن فهمي منصب مدیر مدرسة المظالت حتى منتصف العام 

) بعد أكماله الدورة التدریبیة التي 75الشاذلي فتولى قیادة كتیبة المظالت التي سمیت الكتیبة(

حیث اشرف على تدریب 1954استغرقت سنه في الوالیات المتحدة ، وعاد في نهایة عام 

وتجهیز مجموعة من المتطوعین على هذا الصنف الذي ادخل ألول مره ضمن قطعات 

.  )3(الجیش المصري

نه الیمتلك الكثیر من المعلومات عن تلك المرحلة إ     ویذكر الفریق سعد الدین الشاذلي 
خاصة في جانبها السیاسي كما یروي في لقاءه مع قناة الجزیرة الفضائیة بسبب صغر رتبتة 

درك بأن العالقة لم تكن سیئه بین مصر وأمریكا في تلك األونه فیقول أ هالعسكریة إال أن
(كان األمریكان یعاملوننا على أساس أننا متحالفین معهم ولو أن بعض المحاضرات (

والدروس العسكریة ذات النمط الخاص من المعلومات الیسمحون لنا بالدخول إلیها أو 
.  )4())سماعها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .59ص ، مصدر سابق ، مصطفى عبید )1(
 .48ص ، مصدر سابق ، طلعت فاروق )2(
 .13/2/1999بتاریخ  ، ، قطرقناة الجزیره الفضائیة سعد الدین الشاذلي شاهد على العصر، احمد منصور، )3(
 .59ص ،  مصدر سابق  ،مصطفى عبید )4(
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   ُأْجري أول أستعراض رسمي لقوات المضالت في الذكرى الثالثة لثورة یولیو – تموز 

 ةستعراض قوات المظلیین بطریقة جدیدأرتأى سعد الدین الشاذلي أن یكون أحیث 1952

تناسب حداثة هذا الصنف ، وتختلف عن األسلوب المتعارف علیة وهو المرور من أمام 

منصة التحیة بالخطوة العادیة في المسیر العسكري ، وكانت فكرتة أن یستعرض قواتة بالسیر 

بالخطوة السریعة حیث فاتح آمر قیادة القاهرة الذي یشرف على االستعراض اللواء نجیب 

.  )1(غنیم ووافق على ذلك األجراء

      ومنذ ذلك التاریخ أصبح استعراض قوات المضالت والصاعقة یجري بالخطوة السریعة 

في مصر والبلدان العربیة لیمیزها عن بقیة صنوف القوات األخرى ، وتعني قوات المضالت 

أن أفرادها یكونون مهیأین للعمل في مؤخرة العدو بعد حملهم جوا بواسطة الطائرات ، والعمل 

على االشتباك معه ریثما یتم وصول المدرعات والمشاة القتالیة إلى ارض المعركة ، وظهر 

 سعد الدین لواء أن سالح المضالت الذي یعد ال.)2(1973ذلك واضحا خالل حرب تشرین 

الشاذلي المؤسس الحقیقي له في مصر تطور بعد مده لیشمل قوات الصاعقة بعد ألحاقها 

، وأصبح یطلق على االثنین اسم (القوات الخاصة) وجمعت تحت 1959بالمضالت في عام 

  التي قامت بعدة)3()39قیاده واحده یرأسها سعد الدین الشاذلي ، وابرز تشكیالتها (ألمجموعه 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .13/2/1999، بتاریخ ، قطر الجزیرة) احمد منصور، سعد الدین الشاذلي شاهد على العصر، قناة 1(
 .60ص، مصدر سابق ، ؛ مصطفى عبید  183مصدر سابق ، ص ) یوسف حسن یوسف ،2(
 تكوین المجموعة من ضباط الصاعقة  المعروفین  بقدراتهم  القتالیة العالیة ، ثم تطورت  تلك   بدأ)3(

 فردا ما بین ضابط وجندي) ،  90الجماعة إلي فصیل ، وبتعدد العملیات  تطورت إلي سریة  (نحو 
  السریة نسبًة الى عدد العملیات التي قامت بها هذه 39طلَق علیه المجموعة أفتطورت السریة إلي تشكیل 

  الرفاعي  في القیام بالعملیات المكلفة بها وخاصة من إبراهیم بدأت المجموعة في البدایة برئاسة اللواء و
الصاعقة  البحریة حتي تم تشكیل المجموعة كوحدة مقاتلة  مستقلة  تابعة لقیادة  المخابرات ورئیس 

، للمزید 1968الجمهوریة، وتمكنت هذه المجموعة من اسر اول اسرائیلي خالل حرب االستنزاف في عام 
على  ، المصریة ابرهیم الرفاعي   الصاعقةأسدانظر، موسوعة الكنوز الثقافیة ، 

 http://www.aflamw.com/2011/08/egyptian-commandos-legend-elrfa3y.htmlالموقع
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نضَم الیها خیرة الضباط المصرین أعملیات بطولیة خالل حرب االستنزاف مع إسرائیل و     
  .)1(ستشهد في احد عملیاتهاأأمثال اللواء إبراهیم الرفاعي الذي 

 بدأت تركز على تطویر 1952لقد كان واضحًا أن مصر منذ انطالقة ثورتها عام     

قدراتها القتالیة فهي إلى جانب البعثات العسكریة إلى الخارج والتأكید على التدریب العسكري 

كانت تسعى إلى بناء قاعدة مادیة للصناعة العسكریة في البالد ، وركزت على التطور الذاتي 

والتنویع الستراتیجي لموارد السالح والحصول على التقنیة ألحدیثه من مصادرها المختلفة ؛ 

یفاد ضباطها األكفاء لدورات عدیده إ ومن هنا كان )2(السیما من المعسكرین الشرقي والغربي

سواء مجموعات أو باألفراد إلى دول متقدمة مثل الوالیات المتحدة ، وعن دراستة فیها یقول 

 السیما وأنها جاءت في مرحلة كانت مصر تتطلع ،سعد الدین الشاذلي (إنها تجربه غنیة له)

فیها إلى القیام بدور فاعل في منطقة الشرق األوسط وبدأت تزعم الدول العربیة من خالل 

شخصیة الرئیس جمال عبد الناصر ، ویفرق الشاذلي بین المجتمع األمریكي المتحضر الذي 

یسهل التعایش معه وبین القیادة السیاسیة لدیة التي تتحرك وفقا لمصالحها العالمیة التي تركز 

.  )3(آنذاك على مواجهة الخطر الشیوعي

شارة الیه أن سعد الدین الشاذلي ونتیجة لرغبتة في العمل العسكري ومدى إل   ومما تجدر ا

التزامه بحرفیته في عملة فأنه شجع ابنتة الكبرى(شهدان الشاذلي)على االنخراط في ممارسة 

القفز بالمضالت من الطائرة ، وحیث انه لم یرزق بولد ذكر فأنه أراد ألبنته أن تكون أول 

فتاة مصریة تقفز من الطائرة بـ(الباراشوت) وبالفعل كانت شهدان إلى جانب مجموعة أخرى 

من الفتیات شكلن أول نسق نسوي أجریت له التدریبات على هذا العمل حیث تمكنت من 

.   )4(أضافة إلى زمیالتها األخریات1959الهبوط من الطائرة بسالم عام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .55) طلعت فاروق ، مصدر سابق ، ص1(
، 17ملف الوطن العربي ، جوانب االنتاج العسكري المصري ، ، بغداد، الملفه رقم  ، ) وزارة الخارجیة العراقیة 2(

 .1987/2/14في T.M.244/33-2الوثیقة رقم،
 ؛ احمد منصور، سعد الدین الشاذلي شاهد على 59) سمیر الجمل ، الكبریاء أیام الشاذلي ، مصدر سابق ، ص3(

 .20/3/1999 بتاریخ  قطر،العصر ، قناة الجزیرة ،
 .59ص ، مصدر سابق ، ) مصطفى عبید4(
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 بعثتھ إلى األتحاد السوفیتي •

تحاد السوفیتي مع نهایة الخمسینات من القرن العشرین ال      توطدت العالقة بین مصر وا

ألسباب عدة من بینها السیاسة التي اتبعها الرئیس جمال عبد الناصر القائمة على أساس 

عدم االنحیاز ، وتدعیم الدور العربي واإلسالمي في المحافل الدولیة ، واالبتعاد عن سیاسة 

 الذي رفضة عبد الناصر .)1(األحالف التي تبناها الغرب في المنطقة وخاصة حلف بغداد

ن التراجع األمریكي عن األیفاء بمطالب مصر في إ كما .)2(كما رفضة االتحاد السوفیتي

التسلیح ووقوفها إلى جانب الكیان األسرائیلي جعل الحكومة المصریة تدرك انه الیمكن 

االعتماد على أمیركا في بناء وتطویر قدراتها العسكریة في ظل هذا االنحیاز الواضح 

سرائیل ، وأنها الیمكن أن تساوي بین مصر وٕاسرائیل في التسلیح فكان البد من البحث عن إل

. )3(دارة الصراع العربي اإلسرائیليإلقامة نوع من التوازن المقبول إلمصدر بدیل 

نَّ األبتعاد عن الصف األمریكي یعني بطبیعة الحال التقارب مع االتحاد السوفیتـــي الذي إ    

 جمـــال عبد الناصر  ي التعاون معــــه فــــــة ، واظهر رغبتــــــه مع القضایا العربیــــــــأبدى تعاطفـ

ة من الوطن العربي ، وحین ـــــــًا ترددت أصداؤه في أجزاء واسعـــًا قوميــــط له طریقــالذي بدأ یخت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للوقوف 1955عام  ، حیث تم إنشاؤه  حلف بغداد هو أحد األحالف التي شهدتها حقبة الحرب الباردة )1(
 تركیا والعراق والباكستان وبریطانیا وحضرتة   فیة  وشاركت الشیوعي في الشرق األوسط بوجه المد

إنشاء هذا الحلف بالتعاون مع  هي صاحبة فكرة  تنظم الیة وأن مراقب دون  الوالیات المتحدة بصفة
 ، ، ولكنها لم تشارك فیه بشكل مباشر بریطانیا حیث وعدت بتقدیم العون االقتصادي والعسكري لألعضاء

 انسحب العراق من هذا الحلف ولم یكتب له 1958وبعد ثورة  وقد رفضته كل من مصر وسوریا والسعودیة 
  للمزید، انظر عبد الرزاق الحسني  ؛1979 حیث انتهى رسمیا عام فیهالنجاح بعد اختالف الدول المشاركة 

 ؛ یاسر نایف قطیشات ، 79-77ص  ،1977مطبعة الشعب ، بغداد ، ،7ج ، تاریخ الوزارات العراقیة
العالقات السیاسیة األردنیة ـــ العربیة في ظل متغیرات النظام األقلیمي العربي ، من أیدیولوجیا القومیة إلى 

        81-72، ص2009، دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع ، عمان ، 2004-1952النزعة القطریة  
 من ثورة عبد الناصر الى مالیین میدان التحریر ، شركة مصر على شفیر الهاویة ، طارق عثمان )2(

 .87ص ،2012 ، بیروت ، 1المطبوعات للتوزیع والنشر، ط
 .88ص ، المصدر نفسة )3(
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 الذي یجیز نشر قوات أمریكیة في أي من بلدان )1(رفض بكل وضوح مبدأ أیزنهاور     

ستقبل االتحاد السوفیتي ا لقد .)2( بحجة مواجهة المد الشیوعي في المنطقة األوسطالشرق

عادة تأهیلهم وٕادخالهم في دورات تدریبیة على السالح إل من الضباط المصرین ة كبیراً أعداد

بالدخول الى مصر بعد عقد صفقات التسلیح مع بلدان الكتلة الشرقیة ، أ السوفیتي الذي بد

، وكان سعد الدین الشاذلي واحدا من الكفاءات 1955وأهمها صفقة السالح التشیكیة عام 

 حیث ُأرسَل في بعثة عسكریة إلى موسكو عام .)3(تحاد السوفیتيالالعسكریة التي تدربت في ا

ة في أكادیمیة (فرونز) ــــا لدورات تدریبة مكثفــ خضع خاللهكاملةاستمرت لسنة  1958

. )4(العسكریة العلیا التي كان قد تخرج منها كبار الضباط السوفیت

      ویقارن سعد الدین الشاذلي بین دراستة في الوالیات المتحدة األمریكیة وبینها في االتحاد 

السوفیتي ، ففي حین كان الوحید من الجانب المصري في دفعتة إلى الوالیات المتحـــدة ألنهــم  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ضمن 1957الرئیس االمریكي في الخامس من كانون الثاني   ولد المشروع خالل كلمة القاها دوایت أیزنهاور)1(

 وحسب مبدأ أیزنهاور، فإن بمقدور أي بلد أن یطلب  ،حول الوضع في الشرق األوسط رسالة خاصة إلى الكونغرس

المساعدة االقتصادیة األمریكیة أو العون من القوات المسلحة األمریكیة إذا ما تعرضت للتهدید من دولة أخرى. وقد 

تأمین وحمایة الوحدة بداره التزام القوات األمریكیة ــي بإصـــخص أیزنهاور بالذكر في مبدئه  التهدید السوفیت

  التي تطلب تلك المساعدات ضد أي عدوان مسلح صریح من أي دولة تتبع لدولواالستقالل السیاسي لمثل تلك ا

النظام الشیوعي ، وعلى المستوى اإلقلیمي  كان الغرض أن یساعد مبدأ أیزنهاور على إمداد األنظمة العربیة ببدیل 

عن الوقوع تحت السیطرة السیاسیة لجمال عبد الناصر ، في نفس الوقت الذي تعمل فیه الوالیات المتحدة على عزل 

النمو السریع لنفوذ نتیجة ، وقد فشل المبدأ بدرجة كبیرة على هذا الصعید   مصرالنفوذ الشیوعي  من خالل عزل

للمزید ، انظر، عهود عباس البلدان العربیة ، واكتسابة سمعة واسعة في ، 1959ناصر بحلول عام جمال عبدال

، رسالة ماجستیر (غیر منشوره) كلیة 1958-1957احمد ، مبدأ آیزنهاور والسیاسة األمریكیة تجاه الوطن العربي 

 ؛ 27، ص1997األداب ، جامعة البصره ، 
http://www.state.gov/r/pa/ho/time/lw/82548.htm, The Eisenhower Doctrine, 1957     

 .229، مصدر سابق ، ص ) سعید أبو الریش2(

 .60مصدر سابق ، ص ، ) طلعت فاروق3(

 .96-95مصدر سابق ، ص ، ) توفیق علي منصور4(

http://www.state.gov/r/pa/ho/time/lw/82548.htm
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ن االتحاد السوفیتي إ     الیسمحون ألكــثر من شخص واحـــد لاللتــحاق بالـدوره العسكریة ، ف

كان یستقبل العشرات من الضباط المصرین دفعة واحدة ، األمر الذي یعني أن ذلك سیشكل 

قاعدة واسعة بعد عودتهم إلى بلدهم ویساهم في زیادة الكوادر المدربة ضمن صفوف الجیش 

.  )1(المصري

      لم یكن سعد الدین الشاذلي الوحید في األكادیمیة السوفیتیة فقد كان إلى جانبة عدد من 

مع إسرائیل وكانت لهم 1973و1967الضباط المصرین اللذین شاركوا فیما بعد في حربي 

 وسعد مأمون قائد الجیش الثاني وكمال حسن ،)2(مواقف مشهودة ومنهم اللواء جمال حماد

 تخرجوا في دفعة واحدة وكانوا حینها یحملون رتبا صغیره ، وقد رفدت هذه الدورات إذعلي ، 

القوات المسلحة المصریة بكفاءات وخبرات واسعة ماكانت  تتوفر لوال إدراك جمال عبد 

حتكار السالح والخبرات الغربیة التي حاولت التأثیر أالناصر لدور االتحاد السوفیتي  لكسر 

 وكان التدریب في االتحاد السوفیتي یشتمل على المستویات .)3(في استقاللیة القرار المصري

، وتنظیم القوات المسلحة واستخدام القوات الجویة والدفاع  العلیا مثل طریقة قیادة الجیوش

خالل المعارك ، ورغم أن سعد الدین والمناورة بها الجوي ، وكیفیة المشاركة بین هذه القوات 

الشاذلي یرى قدرات الوالیات المتحدة تبدو اكبر في الوسائل المساعدة للتدریب أو األماكن 

المخصصة له مثل ساحات الرمي ، ومیادین االستعراض إال أن األتحاد السوفیتي لم یكن 

. )4(متخلفا عنهم ویأتي بالدرجة الثانیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ـ21/2/1999بتاریخ    ، قطر، الجزیرة قناة سعد الدین الشاذلي شاهد العصر، احمد منصور، )1(
عام 1948 ، شارك في حرب فلسطین 1936 وأنضم الى الكلیة العسكریة عام 1918) ولد جمال حماد عام 2(

 1952، وكان واحدا من الضباط االحرار وله دور بارز أثناء قیام الثورة عام 1956وفي صد العدوان الثالثي عام 
وهو من كتب البیان األول لها الذي قرأه انور السادات في الیوم األول ، حاصل على شهادة الماجستیر في العلوم 

 ، ونال العدید من األوسمة والجوائز منها نوط الجدارة  الذهبي ووسام النیل ، وله العدید من 1950العسكریة عام 
المؤلفات أبرزها كتاب المعارك الحربیة على الجبهة المصریة ویعد مرجعا حول حرب أكتوبر ، انظر، جمال حماد ، 

 .904-901، ص2002 ، القاهرة ،1المعارك الحربیة على الجبهة المصریة، دار الشروق، ط
 ؛ جمال حماد ، المصدر السابق ، 102) سمیر الجمل ، الكبریاء أیام سعد الدین الشاذلي ، مصدر سابق ، ص3(

 .769ص
 .102) سمیر الجمل ، المصدر نفسة ، ص4(
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 بیة في الكونغواقائداً للكتیبة العر •

 أزداد نفوذ وسمعة الرئیس جمال عبد 1956    بعد َفشل العدوان الُثالثي على مصر عام 

نه  تواصل مع حركات التحرر في وأالناصر حیث تحول إلى زعیم عربي وأفریقي خصوصا 

وحین تفجرت ،  )1(ورًا إقلیمیًا ودولیًا فاعالً ــ كان لمصر حضأذارة اإلفریقیة ــالوطن العربي والق

نسحبت  قوات االحتالل البلجیكي منها ، وبدأت أ عندما 1960 في عام )2(أزمة الكونغوا

الدول االستعماریة بمحاوالت فرض الحصار السیاسي والعسكري على الزعیم الوطني باتریس 

 الذي قاد حركة التحرر والخالص من االستعمار البلجیكي ، وقد تورطت عدة )3(لومومبا

، فقد كانت أطراف دولیة في هذه األزمة حتى أضحت ساحة لتصفیة الخصومات الدولیة

مصر واحدة من الدول التي وقفت بقوة الى جانب الكونغوا في محاولة ألظهار دورها 

. )4(السیاسي على صعید القارة األفریقیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  235 ، ص 1989،  بیروت ، ترجمة سمیر عطا ، دار النهار، محمد حسنین هیكل ، عبد الناصر والعالم) 1(
 بعد أجبار القوات البلجیكیة على مغادرة  البالد حیث كان ذلك بدایة لتدخل 1960حدثت أزمة الكونغوا عام ) 2(

الدول االستعماریة في البالد من اجل إخضاع الحكومة الجدیدة لسیاسات الدول الغربیة عن طریق تزویر االنتخابات 
واعتقال الوطنین ومن هنا كان تدخل مجلس األمن الدولي الذي اصدر عدة قرارت لتنظیم انتخابات نزیهة تحت 

رعایة االمم المتحدة وٕارسال قوات دولیة لحفظ النظام ، وتحولت بعد ذلك الكونغوا الى ساحة لتصفیة الحسابات بین 
 ، حسین جبار شكر البیاتياألطراف المختلفة التي تغذیها الدول االستعماریة ، للمزید من التفاصیل انظر ، 

 جامعة بغداد ، كلیة التربیة ة دكتوراة (غیر منشوره)ــأطروح ،1965-1960 الكونغواالتطورات السیاسیة في 
 .109ص ،2005

وكان لومومبا قد انتخب رئیسا للوزراء عند  ،1925باتریس لومومبا أول رئیس وزراء للكونغو ولد في عام) 3(
حركة الكونغو الوطنیة " الذي یرأسه من الحصول على  "  بعد أن تمكن حزب1960استقالل البالد في حزیران 

الغالبیة المطلوبة في االنتخابات البرلمانیة التي جرت ألول مره في هذه الدولة األفریقیة الولیدة. ویعد قائد حرب 
 من دعاة   كان باتریس لومومبا ، االستقالل الكونغولیة التي طردت االحتالل البلجیكي الذي حكم البالد لثمانین عاما

ومقربا من الحكومة المصریة وفي  ، ألفكار الرئیس الغاني كوامي نكروما الوحدة األفریقیة وكان من أكبر المؤیدین 
 انظر، ، للمزید  موبوتو،أنصار على ید إعدامهتم 1961السابع عشر من كانون الثاني 

Rajeshwar Dayal , Mission for Hammarskjold , the Congo Crisis ,London,1976,p314   
 

 في العصر الحدیث ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، أفریقیاشوقي عطا اهللا الجمل ، دور مصر في  )4 (
 .194-193 ، ص 1984
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 الذي طالب 1960 وبعد صدور قرار مجلس األمن الدولي في الرابع عشر من تموز    

نسحاب القوات البلجیكیة ، وٕاحالل قوات دولیة محلها ، كان الزعیم لومومبا قد وصل إلى اب

جراء االنتخابات التشریعیة ، وحینها قررت مصر إرسال كتیبة عسكریه إلى إالحكم بعد 

، وكانت )1 (عادة األمن وحفظ النظامإالكونغوا ضمن قوات األمم المتحدة للمساهمة في 

الكتیبة المصریة التي قررت مصر إرسالها إلى الكونغو تتألف من خمسمائة جندي مع كامل 

تجهیزاتهم العسكریة بقیادة العقید سعد الدین الشاذلي ، وتضم أیضَا إلى جانب المصرین 

عددا من الجنود السوریین یصل عددهم إلى ثلث الكتیبة ألن سوریا تشكل اإلقلیم الجنوبي 

. )3( في هذه الفترة)2(للجمهوریة العربیة المتحدة

 زعیم حركة االستقالل الكونغولیة األمر دهذي تعـــر تدعم توجهات لومومبا الــ   لقد كانت مص

الذي دفعها إلى إرسال سفیرا لها إلى العاصمة لیبولدوفیل هو الدكتور غالب مراد ، ویأتي هذا 

ضمن سیاسات مصر الداعمة لحركات التحرر األفریقیة ، واستطاع السفیر أن یقیم عالقات 

. )4(مع أطراف النزاع المختلفة داخل المجتمع الكنغولي

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 .109ص ،مصدر سابق ،  حسین جبار شكر البیاتي )1(

والمصري جمال عبد  بتوقیع الرئیسین السوري شكري القوتلي 1958 شباط 22 في  بین البلدین الوحدةأعلنت) 2(

، عاصمة للجمهوریة الجدیدة   والقاهرةاً  عبد الناصر رئیس جمالاواختارومیثاق الجمهوریة العربیة المتحدة.  الناصر

 لغرض    الوزارات اإلقلیمیةوألغیتجرى توحید البرلمانین بین البلدین في مجلس األمة في القاهرة   1960وفي سنة 

، وأعلنت سوریا  1961 أیلول 28یوم  بانقالب عسكري في دمشق انتهت الوحدة، وقد  وزارة موحدة في القاهرة إقامة

للمزید  ،1971 عامعن قیام الجمهوریة العربیة السوریة ، لكن مصر احتفظت باسم الجمهوریة العربیة المتحدة  حتى 

، توم لیتل ، جمال عبد الناصر رائد القومیة العربیة ، ترجمة لجنة من االساتذة الجامعیین ، منشورات المكتب انظر

 .416-413، ص2001التجاري للطباعة والنشر، م.د.و.ع ، بیروت ، 

 .69ص ، مصدر سابق ، ) فاروق طلعت3(

 .2001كانون الثاني/ /7، في 41670 العدد  القاهرة ، ،األهرام) مذكرات الدكتور مراد غالب ، صحیفة 4(

   

http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
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أَن دعم نظام لومومبا من قبل مصر جاء ضمن سیاق  قرارات األمم المتحدة التي       

 أفریقیة لحفظ السالم في ذلك البلد تساندها بعض الدول األوربیة ةدعت إلى أحالل قو

 لذلك نجد أن الطائرات األمریكیة هي التي قامت بنقل الكتیبة المصریة من ؛)1(واآلسیویة

القاهرة إلى الكونغوا ، وهو األمر الذي أثار دهشة واستغراب سعد الدین الشاذلي عندما وجد 

. )2( أمریكیة رغم الخالفات السیاسیة بین البلدینةنفسه وجنوده على متن طائر

    ویبدو أن القیادة المصریة رشحت كتیبة المظالت لكونها األقدر على التعامل مع تلك 

لخبره الكافیة في العلوم العسكریة من االمهمة كما أن سعد الدین الشاذلي ضابط كفوء ولدیة 

خالل الدورات والبعثات العسكریة إلى كل من الوالیات المتحدة واالتحاد السوفیتي في وقت 

؛ السیما وان هذه القوات تمثل دور مصر المحوري في المنطقة حتى وان كانت )3(سابق

ضمن القوات الدولیة ، فقد وضعت الحكومة المصریة میزانیة خاصة لقواتها بلغت خمسین 

ألف دوالر وضعت تحت تصرف العقید سعد الدین الشاذلي وهو مبلغ كبیر في حینة لیكون 

 الى جانب مهمته لدیة هامش من التحرك السیاسي والتأثیر في البیئة السیاسیة هناك

 ، على الرغم أن األمم هي التي تتحمل نفقات وٕاطعام القوات الدولیة ، وقد ظهر العسكریة

ذلك واضحا خالل األیام التالیة عندما انسحبت قوات الشاذلي إلى العاصمة الكنغولیة دون 

. )4(التنسیق مع األمم المتحدة

     القت القوات المصریة ترحیبا من قبل الشعب الكنغولي حیث استقبلتهم الجماهیر وهي 
تحمل أعالم مصر في أشارة إلى الدور الذي تلعبة مصر على المستوى األفریقي ، وكان 

الشاذلي قد وزع مجموعة من المصاحف والهدایا التي كان یحملها معه على الجماهیر لخلق 
. )5(حالة من التقارب بین قواتة والشعب الكنغولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .110 ، مصدر سابق ، صحسین جبار شكر البیاتي )1(

 113) سعد الدین الشاذلي ، حرب اكتوبر ، ص2(

 .95ص ، مصدر سابق توفیق علي منصور، )3 (

سعد الدین الشاذلي  احمد منصور، ؛64 ص ، مصدر سابق  سعد الدین الشاذلي،أیامالكبریاء  ، سمیر الجمل )4(

 .12/3/1999بتاریخ   الجزیرة ، قطر،قناة  شاهد على العصر،

 .65ص ، نفسه المصدر ، سمیر الجمل )5(
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والحقیقة أن مصر لم تكن هي الدولة العربیة الوحیدة التي أرسلت قواتها إلى الكونغوا فقد     

كانت هناك دول عربیة أخرى كالسودان التي شاركت بعدد من األفراد، والمغرب وتونس حیث 

 ، وانتشرت )1() جندي بكامل تجهیزاتهم العسكریة2300أرسلت الدولتین مجتمعتین مایقارب (

في مناطق مختلفة من البالد التي تصل مساحتها إلى ملیوني كم وكانت القوات العربیة 

تتفاوت في كمیة ونوعیة تسلیحها ، وكان واضحا أیضًا أن القوات المصریة مجهزة بأسلحة 

أفضل من نظیراتها العربیة واألفریقیة ، ونزلت في إقلیم(اللیجنجي) الذي یبعد ألف كم عن 

.  )2(العاصمة لیبولدوفیل التي تحول اسمها إلى كنشاسا فیما بعد

    كان الصراع على أشده بین أطراف الحكم في الكونغوا وخاصة بین لومومبا وموبوتو 

حیث یرتبط كل منهم بأجندات خاصة ، وتدعمة أطراف دولیة مختلفة عقدت كثیرا من 

 فقد كانت )3(المشهد السیاسي وبدا واضحا تدخل الوالیات المتحدة واالتحاد السوفیتي في البالد

حركة لومومبا تهدف إلى طرد االستعمار البلجیكي الذي امتد حكمه للبالد أكثر من ثمانین 

عاما ، وعندما طلب الحمایة الدولیة بناءا على قرار األمم المتحدة الذي یقضي بجدولة 

االنسحاب على أن تحل محلة القوات الدولیة ، وهكذا جاءت القوات المصریة بقیادة سعد 

الدین الشاذلي ، واستقرت على الحدود الشمالیة الفاصلة بین الكونغو وأفریقیا االستوائیة التي 

 وهو ماجعلها وجهًا لوجه أمام القوات المصریة وكانت .)4(تخضع في حینها للنفوذ الفرنسي

أجواء العدوان الثالثي عالقة في أذهان الطرفین فقد حاول الفرنسیون استفزاز الكتیبة المصریة 

من خالل الطیران المنخفض فوق المعسكر؛ األمر الذي دعا العقید الشاذلي الذي لم یكن 

لدیة سوى ستة مدافع مضادة للطائرات إلى تحریكها لنصب كمین للطائرات الفرنسیة ؛ لكنهم 

 ةـــــــــــــاع السیاسيـــــــــــــــــرت األوضــــــــــــا تغيــــــــرعان مـــــــــــ. وس)5(كـــــة بعد ذلـــــيـــــــودة ثانـــــــــوا العـــــــــــــتجنب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .107، مصدر سابق، ص ) حسین جبار شكر البیاتي1(
 العدد  ،القاهرة،  ؛ صحیفة النهار 65) سمیر الجمل ، الكبریاء أیام سعد الدین الشاذلي، مصدر سابق، ص2(

 .4/10/2012 في 1620
 .108حسین جبار شكر البیاتي ، المصدر السابق ، ص )3 (
 .109 ص ،المصدر نفسه ) 4(
 .13/2/1999 بتاریخ  ، قطر ،) احمد منصور، سعد الدین الشاذلي شاهد على العصر، قناة الجزیرة5(
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   في الكونغوا بعد سیطرة موبوتوا على الحكم وفرض الحصار على لومومبا الذي تدعمة  

مصر فسارع سعد الدین الشاذلي إلى تسریب بعض قواتة إلى مطار العاصمة لیبودلفیل 

 ، وكان قرار )1(للمساعدة في إخالء عائلة لومومبا الذي كان قد تزوج من سیده مصریة

الشاذلي هذا اجتهادًا منه لیعبر من خاللة عن قوة مصر السیاسیة في مواجهة النفوذ الغربي 

) 14 وقد أستخدم الطائرة الوحیدة التي كانت لدیة وهي من نوع (الیوشن.)2(داخل الكونغو

حیث تتسع لحمل عشرین فردًا فقط ، وبدأ بتسریب افراد قواتة إلى مطار العاصمة حتى بلغ 

) فرد ، وعندها َعِلم الجنرال الهندي (رانهور) قائد القوات الدولیة بهذا األمر 200عددهم (

ستدعى الشاذلي على الفور وطالبة بسحب قواتة من المطار؛ لكن األخیر رفض األوامر اف

قام العقید سعد الدین و ،)3(متنع من سحب قواتة التي أخذت مواقعها وبدأت بنصب خیامهاأو

 على قائد القوات الدولیة وفعال هُ الشاذلي بإبالغ السفیر المصري في الكونغو بما قاَم به ورد

جتماع ثالثي حضره السفیر مراد غالب وممثل األمین العام لألمم المتحدة وسعد الدین أُعقد 

الشاذلي ؛ لكن الشيء الملفت أن الحوار استمر لساعتین یدور حول أشیاء ثانویة ال عالقة 

لها بالموضوع وهو ماأثار استغراب الشاذلي الذي سئل السفیر عن ذلك فأجابه ((هذه 

. )4(السیاسة !أن القضیة ُتحل بین الرئیس جمال عبد الناصر واألمین لعام لألمم المتحدة))

   لقد كان درسًا سیاسیًا إلى جانب كونه عسكریًا بالنسبة للعقید سعد الدین الشاذلي في حینها 

نُه جاء متناغمًا ورغبة الرئیس جمال عبد الناصر الذي یرغب بتصعید الدور أخصوصا و

المصري في األزمة الكونغولیة ألسباب سیاسیة ، واستطاع الشاذلي من تهریب عائلة لومومبا 

عتراض طریقهم ووصلوا إلى أحد أعبر المطار بجوازات سفر مصریة مزورة دون أن یستطیع 

ولي ـــــــــة   للجیش الكونغــــن مصر مساعدة عسكريــــــا قد طلب مـــكان لومومبو. )5(القاهرة بسالم

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .71ص ، مصدر سابق ،  سعد الدین الشاذليأیامالكبریاء  ، سمیر الجمل )1(
  . 68ص ، مصدر سابق ، مصطفى عبید )2(
 .13/2/1999 بتاریخ الجزیرة ، قطر، قناة ،سعد الدین الشاذلي شاهد على العصر احمد منصور، )3(
 .68ص ، المصدر السابق ،  مصطفى عبید  ؛نفسهالمصدر  )4(
 .69ص ،نفسه المصدر  احمد منصور ، )5(
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 الطلب ، وأرسلت العمید احمد إسماعیل على رأس بعثة عسكریة اوقد لبت مصر هذ      

لدراسة واقع القوات الكنغولیة لمعرفة احتیاجاتها ومایمكن لمصر أن تقدمه لها في هذا المجال  

 ، ومع وصول بعثة احمد إسماعیل سقطت )1(وجرى ذلك بالتنسیق مع السفارة المصریة هناك

حكومة لومومبا التي تدعمها مصر كما أن البعثة لم تجد جیشا بالمعنى الحقیقي لتقدم له 

. )2(الدعم ، وٕانما مجرد مجموعات مسلحة غیر نظامیة كان یدیرها لومومبا

شهدت الكونغو بدایة الخالف بین سعد الدین الشاذلي واحمد إسماعیل ، ذلك الخالف      

الذي ازداد خطره كما سنالحظ مع وصول االثنین إلى  مراكز علیا في قیادة الجیش المصري 

 فقد أصبح احمد إسماعیل وزیرا للدفاع في  حین شغل 1973السیما خالل حرب تشرین 

سعد الشاذلي رئاسة  أركان الجیش ، وكان للخالف أثرا بالغا في مجریات الحرب وتداعیاتها 

 وقد تحدث سعد الدین الشاذلي عن ذلك الخالف في مذكراتة عن حرب تشرین .)3(العسكریة

حیث یقول ((لم أكن على عالقة طیبة مع احمد إسماعیل ، لقد كنا شخصین مختلفین تماما 

الیمكن لهما أن یتفقا ، وقد بدأ الخالف بیننا عندما كنت أقود الكتیبة العربیة ضمن قوات 

 ، وكان العمید احمد إسماعیل قد أرسلته مصر على 1960األمم المتحدة  في الكونغوا عام

رأس بعثة عسكریة لدراسة مایمكن أن تقدمة للنهوض بالجیش الكنغولي ، وقبل وصول البعثة 

ویضیف سعد . )4(سقطت حكومة لومومبا بعد انقالب عسكري دبره رئیس األركان موبوتو))

الدین الشاذلي ((هكذا وجدت بعثة احمد اسماعیل نفسها بال عمل منذ الیوم األول لوصولها ، 

وبدال من العودة إلى مصر اخذ احمد إسماعیل یختلق لنفسه مبررات البقاء في الكونغو على 

أساس إعداد تقریر عن الموقف ، وبقي تحت ستار هذا العمل شهرین حاول خاللهما أن 

یفرض سلطته (عليٌ ) بأعتباره ضابطا برتبة عمید وأنا برتبة عقید ، ورفضت تماما وقلت أنني 

. )5())حتى كدنا أن نشتبكالأعترف له بأیة سلطة على قواتي وتبادلنا الكلمات الخشنة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .72ص ، مصدر سابق  سعد الدین الشاذلي،أیامالكبریاء  ، سمیر الجمل )1(
 .72ص ،نفسه المصدر  )2(
 .70ص ، ، مصدر سابق  عبید مصطفى)3(
 .234، ص2012 ، القاهرة ، 3 ط، رؤیة للنشر والتوزیع ،1973 أكتوبرحرب  سعد الدین الشاذلي، )4(
 . 234 المصدر نفسه ، ص)5(
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ویروي الدكتور مراد غالب سفیر مصر في الكونغو آنذاك أن الخالف الحاصل بین      

 من مكتب  وهو القیادة المصریة إرسال شمس بدران منالشاذلي واحمد إسماعیل أستدعى

المشیر عبد الحكیم عامر في حینها لإلصالح بینهما وكان احمد اسماعیل یعتقد انه یمثل 

ن الشاذلي كان یجب أن یكون أكثر التزامًا أالرتبة األعلى وهو- على حق- كما یرى السفیر و

وانضباطًا ؛ لكنه رفض هذا الوضع وقال انه یتبع األمم المتحدة ، وانتهى الخالف بأعادة 

. )1(حمد إسماعیل إلى القاهرةألجنة 

    كانت السفارة المصریة ضالعة بتهریب أوالد لومومبا بالتعاون مع القوات المصریة التي 

یرأسها الشاذلي في الكونغـو ، وقد حدث على أثرها خالف كبیر مع السفارة حیث تم اقتحامها 

وتفتیشها وكاد السفیر المصري أن یقتل ، األمر الذي أدى في نهایة المطاف إلى طرده من 

البالد ، وقطعت العالقات الدبلوماسیة بین مصر والنظام الجدید في الكونغو وسحبت مصر 

 وكانت بعثة الشاذلي هذه تمثل حالة من التحدي والصراع على )2(كتیبتها العسكریة من هناك

، الزعامة في أفریقیا بین مصر والدول األستعماریة التي لم تكن راغبة بالدور المصري أساسا

 خارجها بمزید موهكذا تكللت مسیرة الشاذلي العسكریة بأدوارها المختلفة سواء داخل مصر أ

األمر الذي مهد ، عالم األخرى إللصحافه ووسائل اامن االهتمام والمتابعة خاصة من قبل 

  .لتولیه مناصب علیا في الجیش المصري 
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 .2001/كانون الثاني/7في  ، 41670العدد  القاهرة ، ) مذكرات الدكتور مراد غالب ، صحیفة االهرام ،1 (

 .4/10/2010) سعید الشحات ، صحیفة الیوم السابع ، القاهرة،  العدد الصادر بتاریخ 2(
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 ملحقاً عسكریاً في لندن •

عند أنتهاء مهمة سعد الدین الشاذلي في الكونغو وعودتة إلى مصر مع الكتیبة العربیة     

 ساءت العالقة بین البلدین 1961 عام في أعقاب سقوط حكومة لومومبا التي تدعمها مصر

وطلبت الحكومة الجدیده في الكونغوا رحیل القوات المصریة وٕاغالق سفارتها األمر الذي أدى 

، وكانت مسألة الكونغو مناوره سیاسیة إلى ) 1(إلى قطع العالقات الدبلوماسیة بین البلدین

جانب كونها مظاهره عسكریة للحكومة في مصر على المستوى اإلفریقي أمام محاوالت 

التدخل االستعماري في دول القارة ، وكان سعد الدین الشاذلي في خضم هذه اإلحداث كونه 

قائد الكتیبة المصریة هناك ، وقد أظهرت األحداث جانبا من شخصیتة القویة من خالل 

قدرته على اتخاذ القرار والتحرك الواسع طبقا للظروف اآلنیة المحیطة ، وبما یتالءم والسیاسة 

العامة للبالد. 

 سعد الدین الشاذلي ملحقًا عسكریًا في السفارة المصریة العاملة في لندن وهي أختیر    

جاء أدراكًا من القیادة المصریة لدوره ویبدو ان ذلك االختیار واحده من الدول الكبرى ، 

 وتقدیرًا ألمكانیات ومؤهالت الشاذلي التي یمكن االعتماد علیها  ،العسكري المتمیز من جهة

لیها من جهٍة أخرى ، فهو یجید اللغة االنكلیزیة بطالقـــة إلى جانب مؤهالته اواالطمئنان 

العسكریة التي تراكمت من خالل عدة دورات تدریبیة في الوالیات المتحدة واالتحاد 

، ویبدو 1961 ، وقد باَشر سعد الدین الشاذلي عملة ملحقًا (حربیاً ) في لندن عام )2(السوفیتي

 ذلك ألن الملحق  كما یرى بعض الباحثین أن مفردة (حربیا) أشمل من ملحق عسكري

الحربي یمثل جمیع صنوف القوات المسلحة سواء البریــة أو البحریــة أو الجویة فیما 

.    )3(یقتصر(الملحق العسكري)على تمثیل القوات البریة فقط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .2001  /1 / 7   في  41670 العدد ، القاهرة ، األهرام) صحیفة 1(
 .21/3/1999 بتاریخ ، قطر الجزیرة) احمد منصور، سعد الدین الشاذلي شاهد على العصر، قناة 2(
 ، القاهرة ) سمیر الجمل ، سعد الدین الشاذلي بین مطرقة السادات وسندان مبارك ، صحیفة الجمهوریة 3(

 .12/10/2012في  1544العدد 
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    لقد أتاحت له تلك الفترة خالل عملة في لندن أن یحضر المناورات العسكریة البریطانیة 

 السیما وأن ،واإلطالع على الوسائل الجدیدة في الدفاع والتسلیح ، وأكتساب خبرات جدیده 

یتمتع به فلم یكن مقتصر على  الشاذلــي شخصیـة تتمیز بالحركـــة والدینامیكیــة والنشاط الذي

الجلوس خلف مكاتب السفارة وٕانما كانت له جوالتــه ولقاءاتـــه المنظمة مع مختلف 

. لقد كانت العالقات البریطانیة –المصریة )1(الشخصیات السیاسیة والعسكریة في بریطانیا

 والفشل البریطاني في استعادة السیطرة على قناة 1956  عامتعیش مرحلة ما بعد حرب

السویس  فكان عمل الملحق العسكري سعد الدین الشاذلي تحت غطاء دبلوماسي في السفاره 

المصریة أتاح له اللقاء مع شخصیات عسكریة وسیاسیة من جنسیات مختلفة  سواء من 

خالل الحفالت العامة التي تقیمها السفاره أو من خالل اللقاءات الثنائیة ، وكانت هذه 

 أن لهالشخصیات تختلف بطبیعة الحال في مواقفها من السیاسة البریطانیة األمر الذي هیأ 

كانت و.)2(یطلع على وجهات نظر مختلفة ساهمت في أثراء تجربتــة السیاسیة فیما بعد

 مع إحدى الشخصیات  جمعه حول لقاءهالصحافة البریطانیة قد أثارت حملًة واسعة ضد

البریطانیة التي تعادي (الیهود) والوجود الصهیوني في فلسطین ، وكان هذا الشخص یرأس 

، وقد زار )2(حد األحزاب البریطانیة ویوصف بأنه (نازي ویطالب بطرد الیهود من فلسطین)أ

مكتب الشاذلي عدة مرات وكانت لهما وجهات نظر متقاربة ؛ السیما وانه یؤمن بحق الشعب 

الفلسطیني وعدالة قضیته ، وأن أسرائیل كیان غاصب لحقوق الشعب الفلسطیني وهي تحتل 

. لقد كان سعد الدین الشاذلي یرى ضرورة التقرب من )3(أرضًا عربیة دون أي مسوغ قانوني

وتدعیم العالقة مع أولئك الرافضین للسلوك الصهیوني ، وان مثل هذه  تلك الشخصیات ،

ع المعتدلین والمنصفین مالشخصیات الداعمة للقضایا العربیة یمكن أن تخلق نوع من التفاهم 

.    )4(في بریطانیا ، وهو أمر یصب في مصلحة مصر واألمة العربیة
                                                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                    . 70، مصدر سابق ، ص ) مصطفى عبید1(
 ؛ أحمد المسلماني ، حوار مع الشاذلي ، 14/10/2012 في 12374 العدد  ، لندن،) صحیفة الشرق األوسط 2(

 .2006/ أیلول /17 في 878  العدد  ، القاهرة ،صحیفة المصري الیوم
 .77) سمیر الجمل ، الكبریاء أیام سعد الدین الشاذلي ، مصدر سابق ، ص3(
 .200، مصدر سابق ، ص  ؛ احمد المسلماني77) المصدر نفسه ، ص4(
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        أن نظرة الشاذلي الذي یبدوا معجبًا ومؤمنًا برؤیة الرئیس جمال عبد الناصر 

وتوجهاتٌه القومیة تبدوا أكثر وضوحًا حینما یتحدث عن القضیة الفلسطینیة التي هي أساس 

أن إسرائیل لن تعید األرض المحتلــة إلى العرب على  ((:الصراع العربي اإلسرائیلي فیقول 

یعیشون على أمل أسترداد األرض   طبق من ذهب فما أخذ بالقـوه الیسترد إال بالقوة ، وأن من

. لقد حكمت هذه األفكار )1(والحق عن طریق الخیار السیاسي هم بین واهم أو خائف))

 الذي لم یكن بعیدًا  ،عالقات وتوجهات سعد الدین الشاذلي ولقاءاته مع الشخص البریطاني

عن متابعة ومراقبة اللوبي الصهیوني في لندن حیث كانت إسرائیل تتابع لقاءاتة مع الشاذلي  

سمُه أولذلك سعت لدى األوساط البریطانیة لالنتقام منه ، ورغم أن الشخص لم یكشف عن 

 ، وعثرت على بعض األوراق التي تدل على ةُ لَحد أالن فقد قامت السلطات بمداهمة مكتب

وأظهرت عناوین الصحف ) 2(عالقتة مع الشاذلي وتم تسریب الخبر إلى الصحافة البریطانیة

تصال بالنازیین األلمان ، وأن إالبریطانیة أخبارًا مفادها أن الملحق العسكري المصري على 

مسؤوًال بریطانیًا تلقى دعمًا واخذ أمواال من السفارة المصریة ، وقد أثارت تلك األخبار ردود 

فعل مختلفة لدى األوساط السیاسیة في القاهرة ولندن ، لكن القضیة أسدل الستار علیها ، ولم 

 ، وحتى الشاذلي نفسه یرفض الحدیث عنها واكتفى )3(یتم توضیح مالبساتها أطالقا لحد اآلن

لم  ((بالقول أنها لم ترقى إلى حد التحقیق معه أو الطلب بمغادرتة لندن لكون االتهامات 

 )4(ول وٕانما مجرد لقاءات شخصیة وحوارات شفویهـــ) كما یق)ترقى إلى وجود دلیل ملموس 

ج الشاذلي من تلك الحادثة دور اللوبي الصهیوني في الدوائر البریطانیة  ومدى قوة  ــوقد أستنت
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .70، مصدر سابق ، ص ) مصطفى عبید1(
) الصفحة الرسمیة لسعد الدین الشاذلي على شبكة االنترنت، 2(

https://www.facebook.com/General.SaadEldeen.Elshazly                                 
، العدد  القاهرة، ) سمیر الجمل ، سعد الدین الشاذلي بین مطرقة السادات وسندان مبارك ، صحیفة الجمهوریة 3(

 .12/10/2012 في 19544
  احمد منصور ، سعد الدین الشاذلي شاهد على العصر، قناة الجزیرة ؛86، مصدر سابق ، ص ) طلعت فاروق4(

 .78 ؛ سمیر الجمل ، الكبریاء أیام سعد الدین الشاذلي ، مصدر سابق ، ص1999/ 21/3 بتاریخ قطر،

https://www.facebook.com/General.SaadEldeen.Elshazly
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التأثیر التي یمارسها على مستوى صناع القرار ومراكز القوى في بریطانیا ، ویؤكد أن روح 

وتغذیها الممارسات والضغوط اإلسرائیلیة رغم وجود  العداء بین مصر وبریطانیا الزالت قائمه

وقد امضى الشاذلي اكثر من ثالث سنوات في لندن حتى .)1(عالقات دبلوماسیة بین البلدین

 بعد ان تهیأت له سبل االطالع على ابرز النظم العسكریة 1964عاد الى بالدة مطلع عام 

الحدیثة والعالقات الدبلوماسیة في التعامل الدولي القائم على اساس المصالح ، ولم یخفي 

الشاذلي اعجابة بالدیمقراطیة البریطانیة التي تمنح االشخاص حریة التصرف والتصریح 

 وابداء الرأي دون رقیب وهو ماتبناه الشاذلي في طروحاته السیاسیة الحقاً . 

وكان سعد الدین الشاذلي قد حصل على المؤهالت والمناصب التالیة :- 

 1952  عامبكلوریوس في العلوم العسكریة

 1953دورة اركان حرب عام 

 1954 عام  مظالت75منصب قائد الكتیبة 

 1955 عام قائد قوات اللواء المشاة االول

 1957 عام قائد مدرســـة المظالت

 1960 عام قائد القوات المصریة في الكونغوا

  1969 عام قائد منطقة البحر األحمر العسكریة

 )2(1971 عام رئیسا ألركان القوات المسلحة المصریة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1999/ 21/3 بتاریخ  قطر،منصور ، سعد الدین الشاذلي شاهد على العصر، قناة الجزیرة) احمد 1(
 أرشیف القوات ،) ملف الفریق سعد الشاذلي ، وزارة الدفاع المصریة ، السیرة الذاتیة للفریق سعد الشاذلي 2(

 ).4المسلحة ، القاهرة ، أنظر الملحق رقم (
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كما حصل الفریق سعد الدین الشاذلي على مجموعة من األوسمة واألنواط العسكریة 

هي:- 

-  قــــــالدة النیــــــــــــل  1

-  نیشان الجمهوریــــــة 2

- نوط التدریب من الطبقة األولى  3

- نجمـــــــــــــة الشرف 4

-  نوط الخدمة الممتازة 5

 )1(-  میدالیة الخدمة الطویلة والقدوة الحسنة6

 )2(- نوط جزیـــــرة شدوان7

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ملف الفریق سعد الشاذلي ، المصدر السابق.)1(
 .1972/شباط /2  في 31099العدد  القاهرة ، ،األهرام صحیفة  )2 (
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 مجموعة الشاذلي •
انضم سعد الدین الشاذلي لهیئة التدریب 1967        بَعد عودتِه من الیمن في بدایة العام 

لیات آ من مدیریات القیادة العامة للقوات المسلحة التي ُتعنى بتأهیل الضباط وةوهي واحد

وهي السیاقات المتبعة في الجیش المصري ففي هذه اآلونة  ، التدریب في مختلف الصنوف

لتي انضمام في صفوف التشكیالت إلُرّقي سعد الدین الشاذلي إلى رتبة لواء ، وأنتدب ل

. )1(توجهت إلى سیناء

     َلم یُلح في األفق ما یدُل على وقوع حرب مباشره مع إسرائیل حتى بعد شهر نیسان 

وقتها كان عبد الحكیم عامر نائبا لرئیس الجمهوریة والقائد العام للقوات المسلحة ، 1967

ولهذا عین أحد مقربیه وهو شمس بدران وزیرا للدفاع والفریق محمد فوزي رئیسا ألركان 

.ورغم أن سعد الدین الشاذلي وصل إلى )2(الجیش ، وهؤالء قمة الهرم العسكري في تلك الفترة

رتبة لواء وهو من الضباط المعروفین والمقربین من جمال عبد الناصر إال انه ((لم یكن من 

 ینفذ التعلیمات الصادرة هإفراد المطبخ العسكري)) كما یقول ، وبالتالي فهو یلخص دوره بأن

 عسكریة من القیادة العلیــا دون أن یكون له الحق في مناقشتها حتى وان اً أوامروصفها إلیـــة ب

ات يوحین ارتأت القیادة المصریة تشكیل قوات خاصة ذات إمكان .)3(اختلف مع مضمونها

لیها كتیبة مشاة وكتیبــة من الصاعقة وكتیبة أخرى مدرعة من الدبابات ، اقتالیة عالیة ضمت 

 لقیادتها فوقع ؤوهي ترتبط مباشرة بقیادة عملیات سیناء ، وكان البد من اختیار ضابط كف

نتدب من هیئة التدریب لیتولى مسؤولیته الجدیدة مع ااالختیار على سعد الدین الشاذلي الذي 

. )4(تلك القوات التي أقترنت تسمیتها بأسم الشاذلي فباتت یطلق علیها (مجموعة الشاذلي)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 
 .201ص ، مصدر سابق ، احمد المسلماني )1(
 .76ص ، مصدر سابق ،  على نكسة حزیران أضواء هویدي ، أمین)2(
 العدد سمیر الجمل ، سعد الدین الشاذلي بین مطرقة السادات وسندان مبارك ، صحیفة الجمهوریة ، القاهرة ،  ) 3(

 . 5/10/2012   في19537
 .86 ، مصطفى عبید ، مصدر سابق ، ص86ص ، مصدر سابق ،  بكرأبوخالد  )4(
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 محاور رئیسیة في سیناء ألنتشار القوات المصریة فیها وهي تتكون من ة  ُحددت ثالث

المحور الشمالي من القنیطرة باتجاه الساحل الشمالي إلى العریش ورفح وغزه ، والمحور 

األوسط الذي ینطلق من األسماعیلیة وبئر السبع ، وهو الذي كلفت مجموعة الشاذلي 

بحمایتة ، ومحور آخر یمتد من السویس ویتجه غربا إلى الحدود اإلسرائیلیة ، وجرت عملیة 

حشد القوات بطریقه استعراضیة أشبه بالمظاهرة العسكریة التي تفتقد إلى السریة والتخطیط 

 تمركزت مجموعة الشاذلــي على بعد عشریــن كیلو متر من الحدود الدولیة بعد  وقد.)1(المحكم

العدید من التحركات العشوائیة التي سلكتها نتیجة ألوامر مرتجلة سرعان مایتم سحبها لتصدر 

 مسافات طویلة أنهكت الجنود وعرضت الدبابات ةأوامر جدیده أخرى ، حتى قطعت هذه القو

التي كانت تسیر على (الجنازیر) إلى أضرار أثرت على قابلیتها القتالیة بفعل االستهالك وقلة 

 حزیران وصله ضابط اتصال من القیادة في سیناء 4. ویؤكد الشاذلي انه في یوم )2(الصیانة

یبلغــة بضرورة الحضور في الیوم التالي الخامس من حزیران في الساعة الثامنة صباحا  

للقاء المشیر عبد الحكیم عامر الذي قرر اللقاء مع القادة العسكریین في مطار فاید ، وهو ما 

یحتاج إلى خمس ساعات حتى یمكن الوصول إلى مقر األجتماع بسبب طبیعة المنطقة 

 هلیكوبتر حملته في الیوم التالي إلى مقر األجتماع الذي ةووعورة طرقها ، فخصصت له طائر

. )3(توافد الیه بقیة القاده االخرین

 بدأت إسرائیل إذ   ما أن وصل القادة إلى مكان األجتماع حتى دوت أصوات األنفجارات 

في الساعة الثامنة وخمس وأربعون دقیقة  1967هجومها الجوي صبیحة الخامس من حزیران 

ویعلق اللواء الشاذلي على ذلك ((تصور معظم القادة هنا والجیوش وحدها وٕاسرائیل تضرب 

ن الدفاعات الجویة ال تضرب ألن طائرة المشیر في إ؟ ثم ةهل هي صدفه أم أنها مدبر

) طائره بین 340.لقد أتت الضربة الجویة على اغلب المدارج والطائرات فقد دمرت ()4(الجو))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .98ص ، مصدر سابق ، حسن مصطفى )1(
 .3/4/1999بتاریخ ، قطر،  الجزیرةقناة  الدین الشاذلي شاهد على العصر، سعد احمد منصور، )2(
 .87ص ،  بكر، مصدر سابقأبو)خالد 3(
 .31/7/2012في  ،1620،  العدد، القاهرة ،صحیفة النهار )4(
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عسكریة ومدنیة خالل الساعات األولى من بدأ الهجوم الواسع النطاق حیث صرح (شمعون   

ستغرق ثمانین دقیقة ، لكنها كانت أبیریز) رئیس الوزراء اإلسرائیلي ((أن تنفیذ خطة الهجوم 

. )1(عداد))إلثمرة عشر سنوات من ا

      أصبَح هم القادة كیفیة الرجوع إلى وحداتهم العسكریة بأسرع وقت ممكن، ولم یكن أمام 

اللواء سعد الشاذلي الذي أصبح من المستحیل علیة استخدام  طائرته في هذه الظروف التي 

 مع ةقالع ؛ لذلك أستقل السیارإل بمجرد اة على تدمیر أي طائرةأصبحت فیها اسرائیل  قادر

اللواء عثمان نصار قائد الفرقة الثانیة القریبة من قواتة فوصلها في الساعة الرابعة عصرا، 

وقد أخذت وضع األستعداد بانتظار األوامر التي لم تصل بعد ، وهي لم تصل نهائیا لعدم 

تصاالت كانت مشلولة إلتصال مع القیاده لكن اإلحصول اجتماع فاید ، وحاول الشاذلي ا

. )2(وشبه معطلة

 یرى الطائرات اإلسرائیلیة وهي تجوب األجواء  كانلصوره أمام سعد الشاذلي الذياتَضحت ا    

ي ظهور للطائرات المصریة ، وحاول مرات عدیدة تأمین األتصال أالمصریة دون أن یكون هناك 

ستالم األوامر ومعرفة التوجیهات لكن دون جدوى فقرر األستماع إلى الرادیو  المع قیاداتة  الرئیسیة 

((أیها العرب لقد وصلت القوات االسرائیلیة إلى رفح والعریش :وسمع إذاعة إسرائیل تبث بالعربیة 

.في نفس الوقت كانت إذاعة القاهرة التي یصل صوتها )3(وعلى األهالي رفع الرایات البیضاء))

مشوشا ومقطعا تعطي معلومات مغلوطة وعكس الواقع تماما ، فهي تحصي عدد الطائرات 

ن العدو قد ولى بین قتیل وجریح بینما یرى الشاذلي وجنوده الذین أسرائیلیة التي أسقطتها مصر وإلا

) فرد ، ویملكون ثالثین دبابة  أنفسهم تحت مرمى الطائرات اإلسرائیلیة التي 1500یبلغ عددهم (

. )4(أوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوفهم ، وهم مقطوعین عن القیادة في تلك الصحراء

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

)1(Andrrew.Mc.Gergor,op,cit,op268-278 341ص ، مصدر سابق ،  الریشأبوسعید ؛. 
 .76ص ، مصدر سابق ، بكر خالد ابو )2(
 ،1993، القاهرة  للترجمة والنشر، مؤسسة األهرام ،  السالح والسیاسة73اكتوبر محمد حسنین هیكل، )3(

 .125ص
 .87، مصدر سابق ، ص مصطفى عبید )4(
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یرى ه       كان البد أن یتصرف اللواء سعد الدین الشاذلي من اجل الحفاظ على قواته ألن

ذا لم تستطع ان توقع الخسائر في عدوك فعلیك أن تقوم بالعمل السلبي  إان الحرب ((

 قرر الشاذلي هالصحیح ، وهو أن تتفادى العدو بأن تجنب قواتك للخسارة الفادحة))، وعلي

) كم شرقا 25-20عبور الحدود باتجاه فلسطین بعد أن الحظ على الخارطة ان المسافة من(

 من األحتماء ببطن الوادي هناك لیتجنب قصف الطائرات وسط الصحراء هحیث تمكن

 حزیران عبرت مجموعة الشاذلي الحدود الى فلسطین وقرر سعد 6وفي لیلة  .)1(المكشوفة

الشاذلي أن یبعث بأحد الضباط ألستكشاف الموقف ، ومحاولة الوصول إلى الخطوط الخلفیة 

تصال تماما ، لكن هذا الضابط لم یعد ولم یعرف مصیره إلللقوات المصریة بعد انقطاع ا

وعزز بثان ولم یعد هو األخر، بقي أمام المجموعة أن تعتمد على الرادیو كمصدر رئیسي 

 حزیران 7ستمر الموقف على حالة حتى یوم ا. و)2(للمعلومات وان كانت غیر صحیحة أحیانا

شارة من القیادة العامة للقوات المسلحة في القاهرة تطالبة باالنسحاب إحیث تلقى الشاذلي 

نسحاب قبل تدمیر إل أن یكمل اهفورا ، وان قیادتة في سیناء انسحبت والعدو خلفة ، وعلي

نتظر حتى المساء لینسحب تحت جنح الظالم بأقصى سرعة االجسور والمعابر الرئیسیة ، ف

أمر بأطفاء مشاعل السیارات وسلك طرقا غیر رئیسیة لیتحاشى الطائرات إذ ممكنة 

. )3(األسرائیلیة التي حددت مكانة وراحت تترصد تحركاتة 

إلسرائیلیة بعد أن قطع مسافة ا الشاذلي إلى ضربات الطائرات ت قواتمع ضوء النهار تعرض

تسعین كیلو متر باتجاه مدینة األسماعلیة فكان آخر المنسحبین حیث دمرت الجسور بعده 

مباشرة لعرقلة تقدم القوات المعادیة وأعطى خسائر وصلت إلى عشرین بالمائه من قواته تركز 

. )4(1967 حزیران 8اغلبها على كتیبة الدبابات التي فقدت معظم آلیاتها، ووصل مساء 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 
 .77ص ، مصدر سابق  بكر،أبوخالد ؛ 111-110ص ، مصدر سابق ، طلعت فاروق )1(
 .84ص ، مصدر سابق مصطفى عبید ، )2(
 .78ص ، مصدر سابق ،  بكرأبوخالد  )3(
 .86؛ سمیر الجمل ، الكبریاء أیام سعد الشاذلي ، مصدر سابق ، ص 78ص ،نفسه ) المصدر 4(
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 1970-1968حرب االستنزاف  •
 إلى جالء الجیش المصري عن سیناء وتحشده 1967       َأْدت الهزیمة في حرب حزیران 

على الضفة الغربیة ، وتوقف أطالق النار بعد ستة أیام من اندالع الحرب وأصدرت القیادة 

العسكریة المصریة توجیهاتها بتنظیم الدفاعات على امتداد الجبهة بما تیسر لها من إمكانات 

 حزیران ثم أخذت األسلحة بالتزاید 10ال تزید عن خمسین دبابة ومئة وخمسون مدفعا یوم 

من الكفاءة 050/0من الدول العربیة واالتحاد السوفیتي لتصل كفاءة القوات المصریة إلى 

. )1(1967المقررة في نهایة عام 

 مصر صراعها المسلح ضد إسرائیل بمرحلة أطلقت علیها مرحلة الصمود ثم     استأنفت

 مرحلة الدفاع النشط ثم تطور القتال إلى مرحلة جدیدة الىأنتقلت بعدها القوات المصریة 

 .)2(1970 أب 7، واستمرت حتى 1968أطلق علیها حرب األستنزاف ، وبدأت في أیلول 

ستحكامات عسكریة أسرائیلیون قد قاموا في أعقاب حرب حزیران بأعمال تحصین وإلكان او

على طول الساحل الشرقي لقناة السویس من حفر خنادق محصنة للدبابات والجنود  وٕاقامة 

الساتر الترابي الذي عرف بمتانة ودقة تحصیناتة وأطلق علیة خط بارلیف نسبة إلى الجنرال 

. )3(األسرائیلي بارلیف صاحب الفكرة

     كانت النكسة التي أصابت القوات الجویة المصریة هي العامل الرئیسي في هزیمة 

حزیران بعد تدمیر الطائرات وأجهزة اإلنذار ومدارج المطارات وكان البد من تجدید ، وٕاعادة 

تحاد السوفیتي بإمداد مصر بالمئات من الطائرات الالغطاء الجوي إلى العمل بسرعة وقام ا

. )4(التي وصلت على دفعات متقاربة سواء على شكل دفعات جویة او عن طریق البحر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  
 . 97؛ طارق عثمان ، مصدر سابق ، ص186، ص مصدر سابق ، وزيــــمحمد ف )1(
 ، السنة الرابعة عشره ،54العدد  مجلة السیاسة الدولیة ، ،1970-1968حرب األستنزاف  ، حسن البدري )2(

 .169ص ،6/10/1978 في  القاهرة
)3(Andrew.mc.Gregor,op,cit,p273. 

     .130،ص مصدر سابق ، اضواء على نكسة حزیران ، ديـــــمین هوي أ)4(
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     وفي الوقت الذي كان یجري فیه العمل على أعادة السیطرة على مراقبة األجواء كانت 

هناك محاوالت جادة لبناء قوات الدفاع الجوي وقوات الدروع وتم تعویض كافة الخسائر من 

االتحاد السوفیتي من رادارات ومدفعیـــة وأسلحة الدفاع الجوي من الصواریخ وأكمل النقص 

ثارها أخذت حیزا آ لكن تداعیات الهزیمة  و.)1(عن طریــق الشراء من أسواق السالح العالمیة

كبیرا من أهتمام الشعب المصري حتى أن الرئیس جمال عبد الناصر عبر في خطابة  الذي 

 عن األسى الكبیر للنكبة التي مني بها الجیش 1967ألقاه في الخامس عشر من تموز 

المصري حیث قال ((ال أرید هتافا  وال تمجیدا  لآلخر ، لم یكن لدینا  نظام سلیم وان النظام 

. )2(الحالي استنفذ كل مداه والبد من نظام جدید))

      لقد أصبح واضحًا  أنَّ مسؤولیة  الهزیمة  تتحملها القیادات  العلیا  وخاصة  عبد 

الحكیم عامر  القائد  العام  ووزیر الدفاع  شمس بدران بعد أن كشفت الحرب  لیس  عن 

العجز في انجاز مهام  ثورة  یولیو  فحسب ، ولكن  عجزها  عن حمایة  االستقالل  الوطني  

والبد  لها  من  تطهیر  نفسها  من أولئك الضــباط  الذین  كانوا سببا  في الهزیمة  لسوء  

التخطیط  أو األهمال وعدم الكفاءة  ولذلك  قبل  الرئیس جمال عبد الناصر استقالــة قادة 

 عن االستقالة بدأ عبد هوبعد تراجع .)3(القوات  المسلحة  وٕاحالة  من  تبقى منهم إلى التقاعد

د الناصر ــــــة عبـــــدا لسلطـــــوا تهديــــــــــالحكیم عامر في تألیب الضباط الذین تجمعوا حوله لیشكل

ي  ـــــــ ف)4(ــيـــــراره بالتنحــــــــاصر قـــــن عبد النــــــذ أعلــــــــل بین الرجلین منـــــالف قد استفحـــــوكان الخ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .132ص، ، مصدر سابق  على نكسة حزیرانأضواء،   هویدي أمین)1(
 ،(د.ت) القاهرة، 11،ج1967- 1966) مجموعة خطب وتصریحات وبیانات الرئیس جمال عبد الناصر 2(

 .100، ص  مصدر سابق ، ؛ طارق عثمان241ص
رسالة ماجستیر(غیر  ،1970-1967موقف مصر من القضیة الفلسطینیة  ، )علي محفوظ عزیز الخفاف3(

 .69ص ،2006، جامعة الموصل ، منشوره) ، كلیة التربیة
 مسئولیته الكاملة عما حدث وخطأ تقدیراته 1967 حزیران- یونیو 9 الرئیس عبد الناصر  في خطابه یوم أعلن )4(

 بقاء عبد إلىبتظاهرات كبیره  یدعوا  ، لكن الشعب المصري خرج   عقابألي، وقبوله  واستقالته من منصبه
انظر جاك دومال وماري لورا ، ،   للهزیمةطالبه بالبقاء  والثأر ويرفض استقالته يعلى سدة الحكم  و  الناصر

 .169-166ص ، مصدر سابق
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وتعینُه لزكریا محي ،      في التاسع من حــــــــزیـــــــران وأنــه یتحمـــــــل وحــدُه  مسؤولیــــــة النكسة 

تسع أعامر وعبد الناصر ، وعبد الحكیم  بین هالدین خلفًا له بدًال من شمس بدران المتفق علي

. )1( یقودها المشیر وأتباعة التيالخالف حتى بلَغ درجة العصیان داخل بعض وحدات الجیش

 آب وجه الرئیس جمال عبد الناصر أمرًا إلى الفریق فوزي بتطویق منزل 25في و        

المشیر عبد الحكیم عامر في الجیزه واعتقال الضباط المتقاعدین الذین معه ووضعه تحت 

بعض الضباط لنقل ل ةتصاالت ودفعُه لمبالغ نقدیة كبیرأجراءه لعدة إاإلقامة الجبریة بعد 

نتحَر المشیر ا، وفي الیوم التالي )2(وتخزین األسلحة والتخطیط ألعمال عسكریة ضد السلطة

عبد الحكیم عامر بتناول السم حسب الروایة الرسمیة لموته رغم ما قیل عنها ، وفي نفس 

الشهر بدأت محاكمة المسؤولین عن الهزیمة والضباط الذیــن  دبروا االستیالء على القیـاده 

العلیا العسكریـة  وأحدثـوا األنقسام في صفوف القوات المسلحة وٕاطالقهــم لشعارات تؤید 

.وكان للواء سعد الدین الشاذلي دورا خاصا في هذه األزمة عندما )3(المشیر عبد الحكیم عامر

قام الفریق فوزي بأستدعائة وطلب إلیه التوجه على رأس قوات الصاعقة إلى منزل المشیر 

عبد الحكیم عامر وٕالقاء القبض على كل الضباط الموجودین هناك، وحینها یقول الشاذلي 

((لقد أسقط في یدي ألنني خشیت أن تشتبك قوات الصاعقة التي معي مع نظیرتها التي 

 ورغم انه ذهب لتنفیذ المهمة إال أن القیادة قررت .كانت تحرس بیت المشیر عامر ))

.  )4(إلغاءها وتكلیف قوات مدرعة بدل الصاعقة حیث جرى أقتحام المنزل

برز أحصَر جمال عبد الناصر صالحیات القیادة به شخصیًا بعد أن تخلص من     

زالة آثار العدوان فأطلق إلخصومة ، وقرر أعادة تنظیم صفوف قواته والتهیؤ لمرحلة جدیده 

 كانت على درجات  نأون وـــــــا اإلسرائیليــــوم كما یسمیهــــزاف أو حرب األلف يــــــــحرب األستن

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .70ص ، ، مصدر سابق علي محفوظ الخفاف )1(
شركة المطبوعات للتوزیع  ،وأكتوبر   الفرص الضائعة والقرارات الحاسمة في حربي األستنزاف ،  هویدي أمین)2(

 .124ص ،1992، بیروت 1والنشر  ط
 .1967 / 9 /25في   ،29508 ، العدد القاهرة ، ،  صحیفة األهرام؛ 124ص ،نفسه المصدر  )3(
 .92) مصطفى عبید ، مصدر سابق ، ص4(
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  وقد ركزت مصر معظم دخلها القومي للمجهود الحربي كما أجلت تنفیذ الكثیر من  

 وأولت الناحیة العسكریة كل )1(المشاریع الصناعیة خصوصا في العام األول بعد الحرب

 وصل إلى القاهرة (بودغورني) 1967 حزیران 21اهتمامها بمساعدة االتحاد السوفیتي ففي 

رئیس االتحاد السوفیتي یرافقه  رئیس أركان الجیش السوفیتي(زاخاروف) حیث طلبت مصر 

تفقت مصر أكما  .)2(شراف على تدریب الجیش المصري بشكل مكثفإلخبراء من السوفیت ل

تحاد السوفیتي خالل هذه الزیارة على أن یكون هناك منظومة دفاع جوي مشتركة بین المع ا

البلدین ، وتقرر تزوید مصر بمساعدات اقتصادیة ضخمة بسبب إغالق قناة السویس 

وسیطرة إسرائیل على آبار النفط في السویس  والحقیقة أن التوجة الرئیسي لمصر نحو 

االتحاد السوفیتي قد أصبح أكثر جدیة بعد خیبة أمل كبیرة أصابت العرب من جراء الوقوف 

األمریكي والغربي إلى جانب الكیان اإلسرائیلي الذي بدأ یطلق تهدیداته العدائیة علنا ضد 

. )3(ا بالعجزهالدول العربیة ویتهم

َن الدول العربیة قد وقفت إلى جانب مصر وساندتها اقتصادیًا أثناء مؤتمر إ     من جهتها ف

 تبرعت المملكة العربیة السعودیة إذ 1967 أیلول 11القمة العربیة الُمنعقد في الخرطوم في 

) ملیون وتحدث عبد 30) ملیون ولیبیا بـ (55) ملیون جنیة إسترلیني والكویت (50بـ (

الناصر عن ذلك قائال (بعد مؤتمر الخرطوم ، وبفضل قرارات الدعم لتعویض الخسائر التي 

. )4(نتجت عن الحرب استطعنا ان نتغلب على كل أنواع الضغط األقتصادي)
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  1988  الهیأة المصریة العامة للكتاب ،  القاهرة ،،1979-1967 كامب دیفید إلىمن سیناء  ، عاطف السید) 1(
 .45ص
 .1967 /6 /21في  ، 29440العدد  القاهرة ، ، صحیفة االهرام )2 (
بیروت  ،1ط ، 1970-1967  من محاضر اجتماعات عبد الناصر العربیة والدولیة أعداد، ید فریدــــعبد المج )3(

 .35ص ،1979، 
 یونیو  5 ؛ جمال الدین الرمادي ، حصاد األیام السته أو حرب 74ص ، ، مصدر سابق علي محفوظ الخفاف )4(

 .130دار الشعب للطباعة والنشر ، القاهرة ،(د.ت)، ص
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 تقدمت القوات اإلسرائیلیة باتجاه مدینة بور فؤاد المصریة 1967االول من تموز في      

وأمطرتها بوابل من القذائف لكــن قوات الصاعقة المصریة تمكنت من صد الهجوم اإلسرائیلي 

 القوة المعادیة المدعومة بالطائرات وهو ما أثار عزیمة المقاتلین مرغم إمكاناتهـا المحدودة أما

 .)1(ورفع من معنویاتهم التي حطمتها هزیمة حزیران

    وفي الشهر ذاته نفذت القوات الجویة المصریة طلعات هجومیة جریئة ضد القوات 
اإلسرائیلیة في سیناء أحدثت خسائر، وأدت إلى فرار بعض أفراد تلك القوه من مواقعهم كما 

) إسرائیلي وٕاصابة 25حصل اشتباك آخر شاركت فیه المدفعیة والدبابات ، وأدت إلى مقتل (
طار التركیز على رفع معنویات الجندي المصري الذي إثالثمائة آخرین ، كل هذا یندرج في 

. )2(فقد هیبته بعد الهزیمة وأصبح محل تندر اآلخرین حتى من أبناء الشعب المصري نفسه

 عندما تم رصد ومتابعة المدمرة اإلسرائیلیة 1967 تموز21    كاَن الَحدث األبرز یوم 
قتربت من المیاه اإلقلیمیة فانطلقت نحوها زوارق البحریة المصریة وتمكنت من أأیالت التي 

إغراقها مع كامل طاقمها ، وهي المدمرة التي یحتفظ لها المصریون بذكریات سیئة منذ حرب 
 فاضطرت إسرائیل أمام هذا التطور الخطیر إلى الطلب من األمم المتحدة 1956السویس 

التدخل لدى مصر للسماح لها بالبحث عن طاقم المدمرة وجرت عملیة البحث لمدة یومین 
. )3(بعد موافقة مصر

 القتالیة وذلك همكاناتاعترفت إسرائیل دون قصد بقدرة الجیش المصري وسرعة استعادة ا    
عندما بدأت بدفع سالحها الجوي إلى المعركة بعد أن كانت وجهة نظر موشي دایان وزیر 
الدفاع هي عدم تدخل سالح الطیران إال عندما تحاول مصر العبور الشامل لقناة السویس 

ادة ــــن القيــــ. لك)4(ر أساسیةـــــــي عملیات غيــــران فـــــــرى أن ذلك استهالكا لسالح الطيــــــ يــــــــهألن

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .46-45، مصدر سابق ، كامب دیفد من سیناء الى  ، عاطف السید )1(
 .9/10/2006 في 1698  العدد ، القاهرة ، صحیفة الحوار المتمدن ، أكتوبر 6 في ذكرى ، فرانسوا باسیلي )2(
، 1969 لقاهره ، ا، رــــــــــة والنشـــة للطباعـــدار الحري ة ،ـــوريــــــــــالت ، كتاب الجمهـ اي إغــــــراق، بده مباشرـــــع )3(

 .31-25ص
 ، عشره  الرابعة  السنة ،54 العدد  مجلة السیاسة الدولیة ، ،1970-1968 حرب االستنزاف ، بدريـــــــــحسن ال )4(

 .184ص ، 1978 ، تشرین الثانيالقاهرة ،  
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     اإلسرائیلیة اضطرت إلى إصدار أوامرها لسالح الطیران بدخول المعركة حین شعرت 

) قتیال 51بان خسائرها وخاصة البشریة منها في تزاید مستمر فقد ارتفعت الخسائر إلى (

) مصابا خالل ثالثة أشهر، وكان السبب المباشر الذي أنهى الجدل حول إشراك سالح 89و(

 في منطقة بور توفیق عندما اقتحمت 1969ب آ10الجو هو ماقامت به وحده مصریة یوم 

حد الجنود وعادت أخطوط العدو وقتلت وجرحت أربعین جندیًا ودمرت خمٌس دبابات وأسرت 

.  )1(بِه إلى المواقع المصریة

 أیلول أعلن رئیس األركان اإلسرائیلي أن طائراته قامت بنحو ألف غاره جویة 7في و     

فوق الجبهة المصریة خالل شهریــن بقصد تخفیف حدة العملیات المصریة علـى طول القنـاة 

وركزت  إسرائیل على استغالل الثغرات التي فتحتها الطائرات في شبكة الدفاع الجوي للتوغل 

خلف الخطوط األمامیة  وضرب األعماق ، كما اهتمت إسرائیل بفتح ممر جوي ألستدراج 

. )2(الطائرات المصریة إلى معارك غیر متكافئة

  نیسان 19 حتى 1968 أیلول 28    مرت حرب حزیران بخمسة مراحل بدأت األولى في 

بالتراشق بالمدفعیة  لتعكس الرفض العربي لما تمخضت عنة نتائج حرب حزیران ، 1969

 وهي التي بدأت بعملیات 1969 حزیران 4نیسان حتى 19أما المرحلة الثانیة فامتدت من 

عبور محدودة إلى الضفة الشرقیة لقناة السویس، واحتالل موقع إسرائیلي لعدة ساعات ورفع 

وتمیزت 1969 تموز 19حزیران حتى 5العلم المصري فوقه ، والمرحلة الثالثة ابتدأت من 

بتزاید الضغط المصري على الحدود اإلسرائیلیة فقد تزایدت الهجمات إلى مستوى كتائب 

 1970كانون الثاني 6تموز إلى 20كاملة وبشكل متواصل ، وجاءت المرحلة الرابعة في 

. )3(رةـــرها الكبيـــة بكثافة  بسبب خسائــلتجبر إسرائیل على استخدام قوتها الجوي

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Charles Douglas Hume  ؛185 مصدر سابق ، ص،1970-1968 حسن البدري ، حرب االستنزاف )1(
,The Arabs and Israeli (the bodily tiedo) sgdney Toronto,London ,1969, p74                     

 .269 ؛ مالكولم كیر ، مصدر سابق ، ص186) حسن البدري ، المصدر نفسه ، ص2( 
 .51-49ص ، مصدر سابق ، من سیناء الى كامب دیفد ، عاطف السید )3(
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 نیسان 13كانون الثاني حتى 7متدت من  قد ا وكانت آخر مراحل حرب االستنزاف     

 ووسعت نطاق الحرب الى داخل العمق  عندما تجاوزت إسرائیل المواثیق الدولیة1970

والتل ، نشاص أ و، حیث قامت بقصف األهداف الحیویة في معسكرات دهشورالمصري ،

الكبیر على مشارف القاهرة ، ثم تحولت إلى أهداف مدنیة مثل مصنع أبو زعبل ومدرسة 

أدركت القیادة المصریة أن قواتها غیر قادرة على مواجهة الغارات  حینها .)1(أطفال بحر البقر

) لیست ندًا للطائرات اإلسرائیلیة 17) و(میغ21اإلسرائیلیة  فطائرات مصر من طراز(میغ

كما أن  ، الحدیثة من طراز (فانتوم) و(سكاي هوك) األمریكیة التي حصلت علیها حدیثا

رتفاعات أ ضعیفة خصوصًا مع األهداف التي تطیر على ذات امكانیاتشبكة الدفاع الجوي 

. )2(منخفضة

ستطاع الحصول على اتحاد السوفیتي وال   سافر الرئیس جمال عبد الناصر إلى ا

حدث الطائرات في حینها إضافًة إلى ثالث ألویة جویة كاملة مكونة أطائرات(سیخوي) وهــي 

) طائره یقودها طیارون روس ، وفرقة كاملة من صواریخ سام للطیران المنخفض 95من (

ستنزاف تتصاعد بین مصر وٕاسرائیل زادت أل وبینمـا كانت حرب ا.)3(وأجهزة رادار مختلفــة

قتصادیــة والمدنیــة حتى یوم العاشــر من نیسان ألوتیرة الغارات االسرائیلیــة ضد األهداف ا

سرائیلیــة تحلق في جنوب السویــس فوجئت إل عندما كانت مجموعة من الطائــرات ا1970

بتعرض طائرات المیـــغ المصریة التي یقودهــا طیارون روس وعرفوا ذلك من خالل التقاط 

. )4(الحدیث باللغـة الروسیة ، ومنذ ذلك الوقت توقفت الغارات اإلسرائیلیة غلى العمق المصري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ،القاهرة ، ة المصریة العامة للكتابأالهي ، حرب األستنزاف في محكمة التاریخ ، عبد العظیم رمضان )1 (

مصدر  أضواء على نكسة حزیران ، ، عاطف السید؛ 187، مصدر سابق ، حسن البدري؛ 187 ص ،1998
 .54ص ، سابق

رسالة ماجستیر (غیر منشورة) ،   ،1973-1970 تجاه مصراألمریكیةالسیاسة  ، غفار جبار جاسم الجنابي )2(
 .32ص ،2003، جامعة تكریت ، كلیة التربیة

؛ عمر الخطیب ، مصدر سابق ، Andrew.mc.Gregor,op,cit,p257 .؛  200ص ،نفسه المصدر  )3(
 .123ص
 .68ص ، مصدر سابق ، محمد فوزي )4( 
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ضطرابًا واسعًا في منطقة الشرق األوسط رافقة ا     لقد ولَّد الصراع العربي األسرائیلي 

تحاد السوفیتي فسعت هذه األطراف ألهتمام دولي واسع وخاصة من قبل الوالیات المتحدة واأ

إلى أیجاد صیغة تسویة تضمن  بقاء حدة الصراع في مستویات أدنى وتمنع التصعید الذي 

) في الثاني 242ر قرار مجلس األمن الدولي رقم (و صدومنذ.)1(یدفع إلى قیام حرب جدیدة

 الذي طالب إسرائیل باالنسحاب من األراضي العربیة 1967والعشرین من تشرین الثاني 

حتلتها رفضت إسرائیل تطبیق هذا القرار رغم أن الرفض جاء بصیغة المماطلة أالتي 

ختالف حول تفسیر بنود القرار إال أن القادة االسرائیلین عارضوا صراحة فكرة ألوا

. )2(االنسحاب

 عقد مؤتمرًا 1969 عام    وبعَد وصول الرئیس األمریكي(نیكسون) إلى سدة الحكم في 

صحفیا قال فیه ((اعتقد اننا  بحاجة إلى تدابیر جدیدة والى زعامة جدیدة  بقدر ما یتعلق 

األمر بالوالیات المتحدة لكي نطفئ الموقف في الشرق األوسط وأنني أرى في هذا األمر 

نه من واجب الدول الكبرى أن تتفق أ وأكد .)3(برمیًال قابًال لالنفجار والبد من إبطال مفعولة))

) ووافقه على ذلك االتحاد السوفیتي  وبریطانیا ، 242على وسیلة لتنفیذ قرار مجلس األمن(

وعقدت األطراف الدولیة عدة اجتماعات برعایة  ،كما أعلنت األمم المتحدة دعمها للمبادرة

الخامس من تشرین الثاني  في الوالیات المتحدة واالتحاد السوفیتي وأبلغت مصر

بالمقترحات المطروحة وفق المبادرة األمریكیة التي حملها مستر (دونالد بیرجس) رئیس 1969

رعایة المصالح األمریكیة في القاهرة وسلمها الى صالح جوهر وكیل وزارة الخارجیة 

 لكن الرئیس عبد الناصر ظل یرفض الضغوط الدولیة الداعیة إلى التفاوض في )4(المصریة

 االستنزاف مستغال ن على حربــ، وظل یراه ةــل أراضي عربيــل فیه إسرائيــــالوقت الذي تحت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .128ص ، بیروت(ب ـ ت) ، دار القضایا ، یة بین العرب واسرائیلــــالحرب الدبلوماس ، ؤادــــــــــحمدي ف )1 (
 ،1982، دار واسط ، بغداد ،  األسرائیليتسویة كامب دیفد ومستقبل الصراع العربي علوان ، دــــــــــــشریف جوي )2(

 .59ص
 . 33-32ص  ،2005 ، مصدر سابق ،  الجنابي جاسمغفار جبار )3(

        (4) William .B. Quandt , op. cit,p43                                  
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الشعور المعادي للوالیات المتحدة التي زادت من شحنات األسلحة إلى إسرائیل ، كما أن    

 على الحكومة المصریة كل )1(وعرض الرئیس معمر القذافي1969قیام الثورة اللیبیة في عام 

أنواع المساعدة المادیة والعسكریة الممكنة ، وكان ذلك سببا في الرفض المصري للدعوة 

دارة األمریكیة إرسال (جوزیف سیسكو) مساعد وزیر إل في هذه األثناء اقترحت ا.)2(األمریكیة

جراء مباحثات مباشره حیث استقبلة محمود ریاض وزیر إلالخارجیة األمریكي إلى القاهرة 

، وطلب أعادة النظر في  العالقات 1970الخارجیة  المصري في الثامن عشر من نیسان 

بین البلدین ، وعندما التقى الرئیس عبد الناصر قال له بصراحة ((اننا النثق فیكم ألنحیازكم 

. )3(سرائیل ثم انكم في كل مشروع تتقدمون فیة تطلبون منا تنازالت جدیدة))أل

       ظل الرئیس جمال عبد الناصر یرفع  شعار إزالة آثار العدوان وأستعادة األراضي 

العربیـة سواء في سیناء أو األراضي المحتلـــة في سوریا وفلسطیــن  ورافق ذلك حملة من 

ا  ــــــــــــــــــــــــــــي كرستهـــــــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجماهیريــــــــــــــــــــــــــــــــي والتعبئـــــــــــــــــــــــــــــــد االعالمـــــــــــــــــــــــــالتحشي

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نقالب ا عن طریقوصل إلى السلطة ، و 1942  اللیبیة عامولد معمر القذافي في مدینة سرت )1( 
وظل ،  1969في العام  ملك المملكة اللیبیة خلع به الملك إدریسضد النظام الملكي  عسكري غیر دموي

، ونصب نفسه  ، عندما تنحى رسمیا من رئاسة مجلس قیادة الثورة في لیبیا1977حتى عام  رئیسا للبالد
 ومدافعًا رئیسیا  ،  لقب ملك الملوك خاللهجتماع لزعماء أفریقیا ومنحأ ُعقد 2008في عام و  ،قائدًا للثورة

 إلى 2009 شباط 2في الفترة من  ، وشغل منصب رئیس االتحاد األفریقي عن الوالیات المتحدة األفریقیة
في الدول  بثورات الربیع العربي ماسمي، وفي أعقاب 2011 شباطوفي  ، 2010 كانون الثاني 31

وتم قتلة في  ضد القذافي ،رة   ماسمي بالثو تحریكمن الغرب  أستطاع ، المجاورة في مصر وتونس
  ، للمزید انظر2011/تشرین الثاني /20مبریالیة في ألظروف غامضة ساهمت بها القوى ا

 Pargeter Alis ,the Rise and fall of  Gaddaf , prees new haven, Yale University ,2012 , 
p88-89.                                                                                                                            

. 46ص  جاسم الجنابي ، مصدر سابق ، جبارغفار )2(             

 (3) William.B.Quandt,op,cit,p51                                                                                      . 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B2%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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 إلدامة زخم المعركــة  وان كان منهج عبد الناصر یمیـــل إلى )1(لجـــان االتحــاد االشتراكي     

 یظهر أحتالل سیناء بدأ بعد هدارتة  للصراع مع إسرائیل ، لكنإالنزعـة الدفاعیة في طبیعة  

ستنزفت أ وقد .)2(حتواء لم تعد تنفع في ظل الواقع الجدیدألواضحًا لدیة أن سیاسة التهدئة وا

ستراحة محارب ، ففي خطاب اخذ أالحرب كال من إسرائیل ومصر وكانا كالهما یرغبان في 

 أعطى الرئیس جمال عبد الناصر 1970علني له في األول من أیار بمناسبة عید العمال 

الضوء األخضر للوالیات المتحده لتلعب دورا في عملیة التوصل إلى حلول مع إسرائیل حیث 

((أذا كانت الوالیات المتحدة ترید السالم فعلیها أن تأمر إسرائیل باالنسحاب من :قال

 .)3(ن غیر ذلك الیجوز علینا))ااألراضي العربیة المحتلة وذلك في طاقة الوالیات المتحدة و

ه مامها فرصأنَّ إكما دعا الوالیات المتحدة إلى إعادة النظر في موقفها تجاه إسرائیل ، و

سرائیل وكان رد إللتعدیل عالقاتها مع العالم العربي الممتعض من االنحیاز األمریكي 

الوالیات المتحدة الراغبة في إیقاف حرب االستنزاف هو تقدیمها لمبادرة جدیدة في الخامس 

 فقبلتها كال من مصر )4(والتي عرفت بـمبادرة (روجرز)1970والعشرین من حزیران 

 .)5(وٕاسرائیل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
م 1962 تموز 4في  أعلنه الرئیس الراحل جمال عبدالناصر  سیاسي مصري تكتلشتراكي العربيألتحاد األا )1(

لیكون التنظیم السیاسي الشعبي الذي تتحالف فیه قوى الشعب العامل من جمیع الطبقات. وقد جاء بدیًال لالتحاد 
القومي نّص قانون االتحاد االشتراكي على أن هذا التنظیم هو: الطلیعة االشتراكیة التي تقود الجماهیر وتعبِّر عن 

ه العمل الوطني، وتقوم بالرقابة الفّعالة على سیره وخطِّه السلیم في ظل مبادئ المیثاق  تكون االتحاد .إرادتها وتوجِّ
من أعضاء عاملین وأعضاء منتسبین. وكان لألعضاء المنتسبین أن یتحولوا إلى أعضاء عاملین. األعضاء 

العاملون هم الذین لهم حق الترشیح على جمیع المستویات في حین یكون االنتخاب حًقا لجمیع األعضاء الباقین. 
  ةانظر، د.ك. و، تقاریر السفاره العراقیة في القاهر.وقد بلغ أعضاء االتحاد االشتراكي العربي عند إنشائه ستة مالیین

 .1962/1/19 في ,4/11/351 التصنیف2/25/60رقم الوثیقة  بغداد ،
 ،143 ، مجلة السیاسة الدولیة، العددةرادألدراك واأل) حسن نافعة ، عبد الناصر والصراع العربي االسرائیلي بین ا2(

 .369، ص2001كانون الثاني ،
 .252ص مصدر سابق ، ) خطب واحادیث جمال عبد الناصر،3(
المبحث  مریكیة تجاه مصر، مصدر سابق ،أل، السیاسة ا غفار جبار الجنابي حول مشروع روجرز انظر ، )4(

 .76-54الثالث ، ص
(5) P.R . Kumaraswamy,The A to Z of the Arab –Israeli Conflict The Scarecrow  Press, 
Inc. Lanham. Toronto, UK ,2009,p24                                    
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 األحمرسعد الشاذلي قائداً لمنطقة البحر  •

ستنزاف التي بدأتها مصر من أطول الحروب بین العرب وٕاسرائیل أذ أل     ُتَعد حرب ا

 بین 1970ستمرت ألكثر من ثالث سنوات منذ بدایتها وحتى إعالن وقف أطالق النار عام أ

متد مسرح العملیات لیشمل البر والبحر والجو كما أالبلدین وقد تنوعت أشكال المواجهة و

ستخدمت جمیع أنواع األسلحة والمعدات وكانت منطقة البحر واحده من جبهات القتال أُ 

 وتشكلت قیادة قوات البحر األحمر كقیادة مستقلة لما لهذه المنطقة من أهمیة .)1(الرئیسیة

 وهي المدخل الرئیس الذي یفضي إلى  مع اسرائیلإستراتیجیة فهي تمثل منطقة تماس مباشر

 غرب القناة ، وكانت مصر قد لمسافة طویلةمحافظات السویس واإلسماعیلیة حیث تمتد 

أعلنت وقف المالحة الدولیة في القناة وٕاغالقها بوجه السفن اإلسرائیلیة منذ بدایة عام 

أعادت القیادة المصریة نشر وتوزیع قواتها بالشكل الذي یضمن لها تغطیة  وقد .)2(1967

ساحة المواجهة مع العدو اإلسرائیلي فشكلت أربعة عشر قیادة من الجیش المصري وحددت 

لها أماكن عملیاتها ، وكانت منطقة البحر األحمر واحدة من هذة القیادات التي كانت في 

مواجهة مستمره بحكم موقعها الجغرافي المتقدم وقد قامت إسرائیل بأرسال قوات محمولة 

لنصب كمائن وقتل المواطنین او اختطافهم ثم تخلي المكان بعد ذلك محدثة الفزع والخوف 

 إن تضاریس المنطقة وطبیعتها الطبوغرافیة ومساحتها الواسعه التي .)3(في صفوف المواطنین

تحتوي على التالل والكثبان الرملیة والمنحدرات الطویلة جعلت منها مناطق سهلة االختراق 

من قبل العدو الذي استغل هذه الطبیعة وراح یتحكم في الوقت الطریقة لمهاجمة اي هدف 

مدني أو عسكري األمر الذي أدى إلى حدوث اضطراب امني وحاالت من الخوف والهلع 

. )4(لدى سكان المنطقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .24ص ، مصدر سابق ، ) مروان حبش1(
معهد  لوقف المالحة في السویس ، وثائق وزراة الخارجیة  العراقیة ، بغداد ، المتحدة) بیان الجمهوریة العربیة  2(

 .6/6/1967في  ) 263(  الوثیقة رقم  الخدمة الخارجیة ،
 .29ص  ، ، مصدر سابق) سعد الدین الشاذلي 3(
 المصریة العامة الهیأة، 1979-1949 األحمر في البحر اإلسرائیلیة) عبد العظیم رمضان ، المواجهة العربیة  4(

 .71، ص1982 ،القاهرة،  للكتاب
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حد القادة األكفاء لیتولى معالجة الخروقات أستدعاء أ       َقررت القیادة المصریة 

 وكان 1969ختیر اللواء سعد الدین الشاذلي في كانون أول أاإلسرائیلیة في المنطقة حیث 

یشغل في حینها قیادة القوات الخاصة المكونة من قوات الصاعقة والمظالت حیث تولى 

، بعد القضاء على عبد الحكیم عامر والضباط الذین 1967 حزیران 12قیادتها في یوم 

 وأصبح قائدا لمنطقة البحر 1970حملوا مسؤولیة الهزیمة ، واستمر حتى كانون أول 

. )1(األحمر

ختیار الشاذلي لهذه المهمة جاء نتیجة لما عرف عنه من أمكانیة عسكریة أویبدو أن     

وقدره على اتخاذ القرار في المواقف الصعبة ومعالجة الوضع األمني المتدهور كما انه أصبح 

 من اً واحدبوصفه لمده السابقة افین نتیجة المكانیاتة الواضحة خالل وواحدا من القادة المعر

الضباط الملتزمین عسكریا والمحترفین بعد أن حصل على شهادة ُعلیا في العلوم العسكریة 

إلى جانب خبرة المیدان من خالل مشاركتة في كل الحروب السابقة مع إسرائیل.  

ستطاع سعد الدین الشاذلي الحد من تأثیر الغارات األسرائیلیة وعملیاتها العسكریة في     أ

منطقة سیناء الواسعة رغم أن قوام قواتة العسكریة الیتجاوز عشرین ألفاً ، حیث وزعهم إلى 

خمسة مجامیع رئیسیة ألنة الیرید أن یشتت قواتة إلى مجموعات صغیره یسهل على العدو 

 وكان الشاذلي قد درس أسلوب الطلعات اإلسرائیلیة التي تقوم بنصب السیطرات .)2(مهاجمتها

المفاجئة في الطرق العامة والممرات الترابیة وتوقف الماره الذین الیعرفون هل هذه القوة 

مصریة أو إسرائیلیة حتى یصبحوا في قبضتهم فتأخذهم الطائرات وتعود إلى إسرائیل لتعلن 

أنهم أسرى حرب والحقیقة  أنهم غالبا مایكونوا مدنین ، وأحیانا تقوم بزرع األلغام في الطرق 

. )3(ومداخل المدن لتنفجرعلى المارة وحتى على المواشي والحیوانات التي تصدم بهذه االلغام

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . 89 مصطفى عبید ، مصدر سابق ، ص)1(
 القاهرة ، (د.ت ) ، حرب االستنزاف ، صفحات مضیئة من تاریخ مصر العسكري ، هیئة البحوث العسكریة )2 (

 .116ص
 Henery Cattan؛ 20/3/1999بتاریخ قناة الجزیره  سعد الشاذلي شاهد على العصر، احمد منصور، )3(

,Paleastine,the road to peace,longman group, London, 1970,p46-47.                        
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   أتَخذ الشاذلي إجراءات صارمة تمثلت بفرض حظر على التجوال وسیر المركبات في هذه 

الطرق كل یوم قبل ساعتین من الغروب وحتى صباح الیوم التالي في حین تقوم دوریات 

مصریــة بتمشیط المنطقة ورفع األلغام المزروعة على الطرق العامة ، وحتى تكون هذه 

اإلجراءات منظمة وفاعلة فأنة َعمَد إلى ترقیم الطرق وكلف مجموعات محددة من المهندسین 

أتبعت إسرائیل تكتیكًا جدیدًا في قد و .)1(إلى جانب كل دوریة لمراقبة المنطقة الخاصة بهم

ستخدام الطیران المنخفض بحیث یتعذر أالتوغل إلى داخل العمق المصري من خالل 

كتشافــة بالرادار ، وحتى لو اكتشف فأنة سرعان مایختفــي نتیجــة لطبیعــة المنطقــة فینزل أ

جنودة  لیهاجموا النقطة العسكریة المكونة من عدة أشخاص فیقتلوهم ویأخذوا الباقین أسرى 

. )2(وغالبا ماتتم هذه العملیات لیال

 مجموعات مكونه من خمسة  جنودة     قاَم سعد الشاذلي كرد فعل لهذه اإلجراءات بان قسمَ 

 ةتصال وحدد لهم نقاط مراقبة بصریة فأذا ماالحظوا مرور طائرأأشخاص وزودهم بأجهزة 

تصلوا بالنقطة األقرب التي مرت باتجاهها وهذه النقطة تتصل أمعادیة من أتجاة معین 

باألخرى حتى یمكن في النهایة تحدید منطقة اإلنزال والتحرك باتجاهها فورًا ومهاجمتها األمر 

 وخالل هذه المده التي قضاها .)3(ستتباب األوضاع فیهاأالذي أدى إلى تأمین المنطقة و

ستمرت لعام ونصف لم تتمكن إسرائیل من تفجیر أالشاذلي قائدًا لمنطقة البحر األحمر التي 

األلغام ولم یأخذوا أسیرًا واحدًا كما یقول الشاذلي نفسة ؛ لكن اإلجراءات العسكریة الصارمة 

التي طبقها أدت إلى مضایقة السكان وحددت تنقالتهم حتى اشتكوا إلى محافظ البحر األحمر 

من هذه اإلجراءات ، وكان الرد العسكري أن األمن یتطلب ذلك الموقف ألن البالد في حالة 

. )4(حرب وتفهم المواطنون األمر في األیام الالحقة

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .1999 /20/3بتاریخ   ، قطرقناة الجزیرة سعد الدین الشاذلي شاهد على العصر، احمد منصور، )1(

 .100 سمیر الجمل ، الكبریاء أیام سعد الشاذلي ، مصدر سابق ، ص)2(

 .89 مصطفى عبید ، مصدر سابق ، ص)3(

     .101ص مصدر سابق، ،اإلسرائیلیة في البحر األحمر العربیة  المواجهة، عبد العظیم رمضان )4(
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 شنت إسرائیل هجومًا واسعًا في الساعة 1970    وفي الثاني والعشرین من كانون الثاني 

 یبلغ طول هذه أذالتاسعة من صباح ذلك الیوم على جزیرة (شدوان) النائیة في البحر األحمر 

) كم وعرضها بین ثالثة أو أربعة كیلو متر وفیها رادار ألرشاد السفن لیًال لمنع 16الجزیرة (

، حیث قامت إسرائیل بإنزال كتیبة مظالت منقولة جوًا ترافقها )1(اصطدامها بالُشعب المرجانیة

أعداد من طائرات (فانتوم وسكاي هوك) األمریكیة الصنع التي أمطرت الجزیرة بوابل من 

القذائف لیتقدم جنودها ألحتاللها ، وطالبوا القوة المصریة الموجودة باالستسالم وتسلیم 

أسلحتهم لكنهم رفضوا وقاوموا حتى جاءتهم تعزیزات أضافیة وجرت معركة كبیره بكل 

األسلحة استمرت لستة وثالثین ساعة لم یتمكن العدو من أحتالل الجزیرة التي غادرها بعد 

. )2(خسائر فادحة

كان الرئیس انور السادات قد زاَر الجزیرة في العام التالي والتقى بالقوات الموجودة فیها و    

ومنَح العسكریین الذین شاركوا في معركة شدوان نوطًا عسكریًا بأسم الجزیرة ، وُمنح 

 الشاذلي هذا النوط باعتبارة القائد العام لمنطقة البحر األحمر في تلك المعركة الدینسعد

تقدیرا للموقف الذي أبدوه في التصدي للقوات اإلسرائیلیة الي تفوقهم في اإلمكانات العسكریة 

سرائیلي وعدد كبیر من إ) 50 قتیال وجریح فیما ُقتل (80والطیران حیث خسر المصریون 

. )3(الجرحى وأخذت هذه المعركة اصداءًا واسعة

  ظَل سعد الدین الشاذلي في منطقة البحر األحمر حتى حدث تغیر كبیر في موازین القتال 

 من إسقاط عدد كبیر من 1970عندما تمكنت الصواریخ المصریة في الثالثین من حزیران 

الطائرات اإلسرائیلیة فیما عرف بأسبوع (تساقط الطائرات) نتیجة للتعاون السوفیتي المصري ، 

وكان إیذانًا بقبول الطرفین بضرورة إیقاف القتال كل ألسبابة الخاصة حیث أعلن وقف 

.  )4( وقبلته كل من مصر وٕاسرائیل1970/آب/   8أطالق النار حسب مبادرة روجرز في 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 في 30435، القاهرة ، العدد  صحیفة االهرام ،1970 /12 /24 البیان العسكري المصري الصادر بتاریخ  )1(

24/12/1970. 
 .24/12/1970 في 30435 العدد،  ، القاهرة ،صحیفة االهرام )2(
 2/2/1972 في 31099العدد  ، هرامألا؛ صحیفة 2/2/1972في  -4312العدد، القاهرة ، خبارألصحیفة ا )3(

(4)Andrew. Mc. Gregor ,op.cit , p269.                                                                             
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 سعد الدین الشاذلي رئیسا ألركان الجیش  •
 سلسلة من التغیرات السیاسیة والعسكریة في مصر بعد إقصاء 1971    َشهَد العام 

 سوء العالقة مع االتحاد السوفیتي إلىالسادات لمراكز القوى الناصریة ، األمر الذي أدى 

خصوصا بعد إقالة علي صبري المعروف (برجل السوفیت) في مصر ؛ لكن السادات 

برام معاهدة الصداقة والتعاون معهم بعد الزیارة التي قام بها إسعى إلى طمأنتهم من خالل 

. أما المؤسسة العسكریة التي تعد حجر الزاویة )1(نفسه(بودغورني) إلى القاهرة في العام 

في النظام المصري فأن السادات قد عاش مراحل تطورها منذ نشأة الضباط األحرار وحتى 

 وكان متابعا ذكیا للمشهد السیاسي والعسكري طیلة 1952استالمهم لمقالید الحكم عام 

 ، وكثیرا )2(فهو یعرف مفاصل القوه وأماكن التأثیر في القوات المسلحة   التالیة ،ألمده

 مع عبد الحكیم عامر تعامله مع الرئیس عبد الناصر في توجهاتهماكان یختلف في 

وضباط الجیش أال انه لم یكن یجرأ على معارضته أو التصدي لقراراته بسبب الهیبة 

. )3(والتقدیر الذي یحظى به عبد الناصر لدى األوساط  السیاسیة والعسكریة على حد سواء

 مع القوات المسلحة اتجاهین رئیسیین ، األول تعاملهأفرزت سیاسة السادات في      

انصب على ضرورة بناء الجیش وتطویر قدراته الذاتیة بما یمكنه من تحریر األرض 

 المحترفین الذین ال یدینون بالوالء إال األكفاءواسترداد الحقوق ، وذلك من خالل الضباط 

 الجیش تحت إلبقاء والمستمرة الجادة رغبته ، واالتجاه الثاني هو )4( العسكریةملمهنته

 قیادات تختلف في انسجامها ورؤیتها للتعامل مع المرحلة لیضمن إیجادسیطرته من خالل 

 في ترجیح هذا القرار له األمر الفصل في اتخاذ القرارات المهمة ویكون ألیهبذلك الرجوع 

. )5( ذاكأو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،1977 ، القاهرة ، مكتبة مدبولي قصة الصراع بین السادات ورجال عبد الناصر، ، سلیمان مظهر )1(
 .23ص

 .56ص ، 1986  القاهرة ،، مطابع روز الیوسف  ، حقیقة السادات  ،أمامعبد اهللا  )2(
 .57 المصدر نفسه ، ص)3(
 .92ص ، مصدر سابق حرب أكتوبر ، ، سعد الشاذلي ؛ 49ص  ، سلیمان مظهر ، المصدر السابق)4(
 .117ص ، مصدر سابق ، خریف الغضب ، هیكل محمد حسنین )5(



  ودور سعد  الشاذلي1973الفصل الثالث                             حرب تشرین عام 
 

]- 86- [ 
 

   لقد التقت عبقریة السادات ومقدرته السیاسیة مع مهنیة الشاذلي والتزامه العسكري حیث 

قام باستدعائه من منطقة البحر األحمر التي أمضى فیها العام األخیر من حرب 

االستنزاف وأبلى بالءا حسنا في ابتكار األسالیب والخطط (التكتیكیة) لمواجه العدو ، 

وعینه رئیسا ألركان الجیش متخطیا بذلك العشرات من الضباط الذین یسبقونه في األقدمیة 

.ولعل احد أسباب اختیار السادات للشاذلي هو موقفة في اجتماع القوات )1(واالستحقاق

 فبعد المتحدة حول مشروع اتحاد الجمهوریات العربیة 1971نیسان 18المسلحة في 

 ضد المشروع وأیدها وزیر الدفاع ومجموعتهالمعارضة الواسعة التي أظهرها علي صبري 

وقادة الجیش، وكانت موجهه ضد السادات كما یبدو إال أن الشاذلي وخالف اآلخرین 

 في الموضوع فأنه أید االتحاد بقوه ودافع عنة وراح یسوق المبررات لهذا رأیهعندما طلب 

 غرم ولذلك أي لم یكن هناك نفع لمصر من هذا االتحاد فانه لیس هناك إذاالتأیید فیقول ((

لم ینسى السادات هذا الموقف خصوصا وانه في هذه الفترة لم یكن  و.)2())أباركهفاني 

تحاد أل المركزیة لاللجنة أیدي حینها كانت في السلطةیملك الصالحیات الواسعة الن 

ن تصرفه هذا كان نابعًا من أ وأیدهُ لكن الشاذلي  شتراكي وهي التي رفضت االتحاد؛ألا

وقد استدعى الرئیس أنور السادات كًال من . )3(الواقع المبدئي والقناعة الشخصیة كما یقول

ستمر أمحمد صادق وسعد الدین الشاذلي إلى منزله في الجیزة وجرى بینهما لقاء ودي 

نه یثق بهما جدا حیث عین األول وزیرا ألساعتین متواصلتین أشاد خالله بجهودهما و

ایار 13 ضمن االستقالة الجماعیة یوم استقالتهللدفاع خلفًا لمحمد فوزي الذي قدم 

ن أن  ــــــــــرى بعض الباحثيــــــوي .)4(شـــــا ألركان الجيـــــي لیكون رئیســوكلف سعد الشاذل1971
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛ سري للغایة ، برنامج على قناة الجزیرة  الفضائیة تضمن حوار مع 67ص ، بكر، مصدر سابقأبو خالد  )1(
 .1/11/2012سعد الشاذلي  وشخصیات أخرى حول حرب أكتوبر ، بتاریخ 

 ،الرابعة  السنة  ،159العدد ، بغداد،  باء ألفمجلة ؛ 93، ص ، مصدر سابقأكتوبرحرب  سعد الشاذلي ، )2(
 .7ص ،1971 آب

 94.ص ،نفسه المصدر  مجلة ألف باء ، )3(
 ، البحث عن الذات  السادات، أنور؛ 66ص ، مصدر سابق ،  كامب دیفیدإلىمن سیناء  ، عاطف السید )4(

 .361 ؛ أنیس منصور، مصدر سابق ، ص320ص ، مصدر سابق
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الصدفة لعبت دورًا  في وصول سعد الشاذلي إلى منصب رئیس أركان الجیش فقد أتیح    

 القادة رأي الستطالعله حضور المجلس األعلى للقوات المسلحة ، الذي كان مخصصا 

العسكریین في الخالف القائم في الكوالیس حینذاك بین السادات ومناوئیه وخاصة في 

 االجتماع الجمهوریات العربیة ، وهیأت األقدار لسعد الشاذلي أن یحضر اتحادموضوع 

كممثل لمنطقة البحر األحمر العسكریة وهو لم یكن من ضمن القیادات العلیا في الجیش ، 

 الذي یسعى إلى تمثیل األقالیم االشتراكي االتحادوهذا أسلوب یتماشى مع توجهات 

لمشاركه بالقرار حتى أن القائد العام ووزیر الدفاع حینها الفریق محمد اوالقطاعات في 

 لكن هذا الرأي علیه بعض )1(.فوزي نظم هذا االجتماع بوازع سیاسي ولیس عسكري

 كانت عامال وأنهاالمالحظات كونه یغفل تماما المؤهالت العسكریة والقیادیة للشاذلي ، 

ختیاره ، ولیس من الحكمة أن یكون هكذا منصب في دولة مواجهة یخضع أرئیسیا في 

للصدفة.   

كان سعد الدین الشاذلي المؤید الوحید لمشروع االتحاد ، أي انه أید السادات الغائب       

عن االجتماع في حین عارضة كل الضباط الحاضرین األمر الذي یعني وقوفهم إلى 

 ، وسرعان ما )2( استعرض آرائهم الواحد تلوا اآلخرأنجانب الوزیر محمد فوزي ، بعد 

عُتقل محمد فوزي وأودع السجن ، واختیر محمد أوقعت أحداث (حركة التصحیح) حیث 

 ، ولكن المفاجئة في اختیار سعد بعضصادق وزیرا للدفاع ، وهو شيء طبیعي كما یرى ال

 وینقل محمد .)3(رالدین الشاذلي رئیسا ألركان الجیش وتجاوز عشرات الضباط الكبا

الجوادي عن الفریق فوزي إن تعین السادات للواء سعد الدین الشاذلي رئیسا ألركان الجیش 

 من حیث النسب  بصفته مكتفیا نة التعيـعلى وجه التحدید لحظ)4(سمهأر ـ یذكأنجاء دون 

ـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .97؛ مصطفى عبید، مصدر سابق ، ص196ص ، مصدر سابق ، النصر الوحید ،  محمد الجوادي)1(
 .94ص ، قبمصدر ساحرب أكتوبر ، ،  سعد الدین الشاذلي )2(
 .197ص ، النصر الوحید ، مصدر سابق ، محمد الجوادي )3(
 .198ص ،نفسه المصدر  )4(
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نه (عدیل) كبیر الیاوران (رئیس التشریفات) سعد الدین متولي حیث انه  شقیق زوجة أ     وهي 

 لكن الشاذلي رفض في مذكراته أن یكون تأییده لالتحاد جاء لمغازلة السادات وٕانما جاء ،الشاذلي

. وتشیر المصادر التاریخیة إلى أن منصب )1( الشخصیة بأنه یصب في مصلحة مصرلقناعته

وحتى  تشرین 1967 التي تلت حرب حزیران ألمدهرئاسة أركان الجیش قد تولى قیادته خالل 

حزیران 12 أربعة ضباط هم الفریق عبد المنعم ریاض حیث تولى هذا المنصب في 1971األول 

 احمد إسماعیل لیخلفه اللواءخالل حرب االستنزاف ؛ 1969 مارس 9 حتى استشهد في 1967

 اإلسرائیلیة على منطقة الزعفرانه في خلیج السویس الغارةرئیسا  ألركان الجیش حتى أقیل بعد 

، وتولى بعده هذا المنصب الفریق محمد صادق حیث أمضى فیه عشرین شهرا )2(1969عام 

الء بال ؤ، أعقبه اللواء سعد الدین الشاذلي خلفا له ، وه1971 أیار 13حتى قدم استقالته في 

 مابین الحربین عن وضع األسس والتوجیهات لهیئة العملیات ، المدة طوال المسؤلیینشك هم 

. )3( السیاسیةالقیادة األراضي المحتلة  بالتعاون مع الستعادةوأعداد الخطط والتدریب 

 الجدید بدراسة أمكانیة القوات المسلحة الفعلیة ه     باشر سعد الدین الشاذلي فور تسنمه منصب
 خطة  تتماشى مع إلى عن الجیش اإلسرائیلي بهدف الوصول المتیسرةومقارنتها بالمعلومات 

 ماقورنت بإسرائیل ؛ لكن إذا ضعیفة  الجویة القوه أناإلمكانیات الفعلیة للقوات المصریة ، وأدرك 
هناك منظومة دفاع جوي جیده مع وجود حالة من التوازن في القوات البریة وقد یكون هناك تفوق 

ة ـــــري في هذه المرحلـــــــ االهتمام المصأن في ذات الوقت أدرك .)4(مصري في هذا الجانب
وٕاعداد الخطط الكفیلة بعبور قناة السویس  ى ضرورة تطویر قدرات الجیش المصريــینصب عل

 الخطط العسكریة  في هذا المجال على عهد الرئیس جمال عبد أولىوقد وضعت 
 ةلإلستراتیجي) التي كانت تركز على الجانب الدفاعي طبقا 200الناصر، وهي (الخطة 

 التي استلمتها من عبد الناصر هي 200 الخطة إنالمصریة آنذاك ، ویذكر السادات ((
  . )1(وجود لخطة هجومیة))  وال0100/0خطة دفاعیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .95ص ، المصدر السابق حرب أكتوبر ، سعد الدین الشاذلي ، )1(
 .27ص ،مصدر سابق    ، جمال حماد )2(
  Howard Blum,op.cit,p159؛28-27، صنفسه المصدر )3(

 ، العراقیة وزارة الخارجیة ، مركز البحوث والمعلومات ، سلسلة الدراسات العسكریة ، األمن القومي العربي )4(
 .4ص ،8/2/1986في200/33/2 -أ- رقم الوثیقة ،187- أرشیف وزارة الخارجیة ، ملفة رقم، بغداد

  320ص ، مصدر سابق ، الذات البحث عن ، السادات أنور )5(
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 أن هذه الخطة كانت خاصة للدفاع عن مذكراته في )1(في حین یذكر الفریق محمد الجمسي

 على أن هناك )2(منطقة السویس وضعها الفریق فوزي وشارك في وضعها الجمسي نفسه آنذاك

 أخرى ذكرها سعد الشاذلي تشمل القیام ببعض الغارات التعرضیة على مواقع العدو تعرضیهخطة 

 وعدم توفر األسلحة أهدافها یطلق علیها هجومیة لمحدودیة أنفي سیناء وهي خطة الیمكن 

 .)3( جرانیت)ألخطهالالزمة لتنفیذها وتسمى (

دراجها في إ یمكن 1967 المصریة منذ هزیمة حزیران  للقیادة    إن تتبع اإلستراتیجیة العسكریة 

 یحمله أولهما إزالة آثار العدوان كما سماها الرئیس عبد الناصر بما نرئیسیيإطار تحقیق هدفین 

هذا الهدف من جوانب سیاسیة وعسكریة واقتصادیة ، والثاني هو العمل سیاسیا على محاصرة 

 ، واالحتفاظ بالجهد العسكري المحتلةإسرائیل ، وٕاجبارها على االنسحاب من األراضي العربیة 

. ولم تُثمر تلك الجهود بفعل الغطرسة )4( تطورات محتملة قد تقوم بها إسرائیلأيلمواجهة 

 التي ظلت تتبجح بانتصارها الكاسح في حزیران ، وضعف التسلیح المصري وتلكؤ اإلسرائیلیة

االتحاد السوفیتي في اإلیفاء بعقود السالح حتى اشتكى الرئیس السادات مرارا وتكرارا من التعامل 

 األمر الذي قاد إلى تغییر كبیر في اإلستراتیجیة العسكریة )5( في هذا المجالمعهالسوفیتي 

 مع رغبة أفكارهالمصریة خصوصا مع تولي سعد الشاذلي لرئاسة أركان الجیش حیث تقاربت 

   المبادرة بهجوم محدودإلىالرئیس السادات في ضرورة تحریك الموقف العسكري من حالة الجمود 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في محافظة المنوفیة ، ودخل الكلیة العسكریة فقیرة  ألسرة ریفیة1921 أیلول 9ولد محمد الجمسي في  )1 (
في كثیر من   تلقى الجمسي عددا من الدورات التدریبیة العسكریة ،  ضابطا في سالح المدرعات منها وتخرج 

 فمدرسا بمدرسة المخابرات حیث تخصص في تدریس  ،  بالمخابرات الحربیة ، ثم عمل ضابطا دول العالم
 .التاریخ العسكري إلسرائیل الذي كان یضم كل ما یتعلق بها عسكریا من التسلیح إلى اإلستراتیجیة إلى المواجهة

تشرین   –أكتوبرالهیأة العملیات في حرب  عین مدیر ،1948شارك في كل الحروب المصریة ماعدا عام 
  أكتوبرمذكرات حرب  ، محمد الجمسي انظر، ،1978 عام  رئیسا ألركان الجیش ثم وزیرا للدفاع  ثم1973
 .1998، القاهرة ، الهیأه المصریة للكتاب ،1973

 329ص ، مصدر سابق  ،الضائعةالفرص  ،  هویدي أمین؛ 302ص ،نفسه المصدر  ، محمد الجمسي )2(
القوات المصریة حتى عدلت ثالث مرات وهي   تغیرات حسب تطور وكفاءة   الخطة طرأت علیها عدة هذه)3(

 مصدر ، جمال حماد  ، انظر ، الخطة بدر بعد توحید الجبهتین السوریة والمصریةأسم  علیها أطلقالخطة التي 
 .36ص ، سابق

 .364-361 ، مصدر سابق ، عادل حامد الجادر وعزیز عبد المهدي )4(
   Howard Blum,op,cit,p160 ؛ 51-50مصدر سابق ، ص ، الجبوري یوسف محمد عیدان )5(
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وفق إمكانات القوات المسلحة من خالل العمل على عبور قناة السویس والوقوف بعدها  

 في حین كان )1(المبادرة تأخذ مصر زمام أنلیترك بعد ذلك الموقف للحلول السیاسیة بعد 

 العبور والوقوف خلف القناة لیس كافیا بحد ذاته ألن ذلك أنمحمد صادق یرى الفریق 

یعني بقاء أجزاء واسعة من األراضي المصریة خاضعة لالحتالل اإلسرائیلي كما أن هذه 

تعالج مشكلة األراضي العربیة األخرى في سوریا واألردن وفلسطین ، وقد عمل  الخطة ال

. )2()2 على الخطة جرانیت فأصبحت تسمى (الخطة جرانیتكثیرةعلى أجراء تعدیالت 

ظلت الخطط المصریة تعدل ویجري تغیرها بشكل مستمر تبعا للظروف السیاسیة        

ولتطور ونمو قدرة الجیش ، ولمدى التعاون السوفیتي الذي أصبح ضروره الزمه تفرضها 

طبیعة الصراع كون مصر تعتمد أساسا على األسلحة التي یزودها بها االتحاد 

. وقـــد أدى ذلــك إلـــــى اختالف وجهــــات النظـــــر بالنسبــــــــــــة لدخول الحرب بین )3(السوفیتي

وزیر الدفاع من جهــــة والرئیس السادات ورئیس أركان الجیش من جهـــــة أخرى حول طبیعة 

     ) ففي الوقت الذي یرى الفریــق صادق أنه البد من القیـــــام بهجوم  شامل2الخطـــــة (جرانیت

حتى الوصول إلى منطقة المضائق والحدود الدولیة لمصر ثم التحول إلى قطاع غزه الذي 

تعتبره مصر جزءًا من مسؤولیاتها التي الیمكن التخلـي عنها، كان الشاذلـي یرى عكس ذلك 

 أن القوات المصریة الیمكنها اعتبار السادات على أنور فـي هذا الرأي الرئیس ویوافقه

 ومحدودیة الدفاع الجوي المصري الذي إلسرائیلمواصلة الهجوم بسبب التفوق الجوي 

یستطیع توفیر الحمایة لمدى خمسة عشر كیلو متر شرق القناة، كما أن الهدف السیاسي 

 في اإلسرائیلي لتحریك قضیة الصراع العربي محدودةالذي ینشده السادات هو حرب 

 . )4(الحافل الدولیة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسالة ماجستیر(غیر  ،1973 تداخل القرارات السیاسیة والعسكریة في حرب تشرین  ، زكي حسن علي )1 (
 .19ص ، 2001، جامعة بغداد  ، كلیة العلوم السیاسیة منشوره)

 .91ص ، مصدر سابق ،  رمضانإلى، الطریق  هیكل محمد حسنین )2(
 .92ص  ،نفسهالمصدر  )3(
 .39، مصدر سابق ، ص ) زكي حسن علي4(
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 الخطط التي وضعتها المؤسسة العسكریة المصریة هي عبارة أن    ویرى بعض الباحثین 
  ألعامه للقوات القیادةعن مشروعات تعبویة بدون جنود الغرض منها هو تدریب أعضاء 

المسلحة بفروعها المختلفة على دور كل منهم في الخطة الهجومیة ، وكانت هذه الخطط 
تغیر باستمرار، وهي تتماشى مع الطبیعة الدفاعیة التي تؤمن بها مصر طوال حروبها مع 

 هي ألمسلحه ، وقد كانت أول خطة هجومیة واضحة المعالم وضعت للقوات )1(إسرائیل
خطة (المآذن العالیة) التي وضعها الفریق سعد الدین الشاذلي ، فبعد االنتهاء من تجهیز 

 یطلق علیها اسماً (كودیاً ) وبینما هو یناقش ذلك أنالوثائق الخاصة  بها كان من المفترض 
 یطلقا على الخطة أنمع رئیس هیئة العملیات سمعا صوت المؤذن لصالة العصر فقررًا 

 وتمحور الهدف النهائي لهذه الخطة على عبور قناة السویس وتحطیم )2(سم المآذن العالیةأ
خط بارلیف الحصین ، وٕاقامة مجموعة من الجسور لغرض عبور القوات المدرعة وٕانشاء 

 األمن كم شرق القناة  في محاولة لتحدي نظریة 15-12نقاط دفاع محكمة على بعد 
.    )3(والغطـــــــرسةى التخویف ـــــــم علــــــي القائـــــــوق اإلسرائیلــــــز التفــــر حاجــــة وكســــــــاإلسرائیلي

 أن استطعنا إذاوهذا ما كان یریده السادات حیث أكد في  لقاءه مع القوات المسلحة ((
 إلى على الساحل الشرقي للقناة فأن ذلك سیعزز موقفنا األرضنكسب عشر ملمترات من 

. )4(حد كبیر في المفاوضات السیاسیة))
 في أقالته السادات مع توجهات الوزیر محمد صادق  فأنه قرر الختالف    ونتیجة 

 الذي كان یشغل مدیر المخابرات إسماعیلوحل محلة الفریق احمد 26/10/1972
 اجتماع مجلس القادة أثناء السادات اتخذ قرار إعفاء صادق منذ شهرین وكان ،)5(العسكریة
 مستشار إبراهیم) حین حضر احمد إسماعیل  یرافقة حافظ القبه في (كوبري نالعسكریي

   ووفق القدرات الحالیة المحدودة للمعركةالرئیس وبدأو یتحدثون مع الضباط عن االستعداد 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .47، مصدر سابق ، ص ) جمال حماد1 (
 .33 ؛ سعد الدین الشاذلي ، حرب أكتوبر، مصدر سابق ، ص49 ، صنفسه) المصدر 2(
)، وزارة الخارجیة ، بغداد ، أرشیف وزارة 1973) حدیث سعد الدین الشاذلي حول العبور، الوثائق العربیة لعام (3(

 .22/11/1973-في 369 ، الوثیقة رقم ،329/و953/29الخارجیة ، ملفة رقم ،
 .324ص مصدر سابق ،  ، الفرص الضائعة،  هویدي  أمین؛ 216ص ، مصدر سابق ، سیل باتریك )4(
 القاهرة ، ) مكتبة مدبولي2000-1952 صفحات من تاریخ مصر (النخبة المصریة الحاكمة ، محمد الجوادي )5(
 .66ص ، مصدر سابق ،  كامب دیفیدإلىعاطف السید ، من سیناء   ؛179ص ،2002،
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ومن جهته فإن .  )1(وهو تماما عكس مایریده وزیر الدفاع الذي لم یتحدث طوال ذلك االجتماع

سعد الدین الشاذلي بعد تولیـــة لرئاسة أركان الجیش ناقش مع الفریق صادق الخطة الهجومیة ، 

 الالزمة اإلمكانات الستكمال معلومة مدة انتظار غیر إلىوأبدى اعتراضه علیها ألنها تحتاج 

  في عملیة متواصلة وهذا غیر متاح في ظل اإلسرائیلیة تدمیر القوات إلى كونها ترمي إلنجاحها

. )2(الظروف الحالیة

 الشاذلي كثرة الخالفات واالختالفات مع وزراء الدفاع سواء الفریق  سعد الدینعرف عن    
 ، وحتى مع اللواء الجمسي رئیس هیئة العملیات وهي خالفات مهنیة إسماعیلصادق أو احمد 

 )3(أكتوبـــــــــــــــــــــرذات صبغة عسكریة الزمته منذ تعینه رئیسا ألركان الجیش حتى اقالتــة بعد حرب 
بعدُه حسني مبارك فهي خالفات وان كانت  ادات ومنــس الســــــــع الرئــــيـــــــــــــــــــــاتـــة مــــــــــن خالفــــلكـ

ن ي السیما وان تعي)4(عسكریة كما تبدو؛ لكنها في الحقیقة ذات طبیعة سیاسیة واضحة المعالم 
سعد الدین الشاذلي جاء على حساب مجموعة من الضباط األقدم منه من حیث الرتبة العسكریة 

  بدفعتین أو ثالث في التخرج ، ومنهم اللواء محمد الجمسي الذي یرى انه سبقه، فقسم منهم 
 وكان یرغب بالعمل ،)5(األولى بالمنصب وهو الذي تربطه عالقة جیده مع الفریق احمد إسماعیل

 والحفاظ على التوازن القیادة  لكن السادات ادخل الشاذلي بینهما لزیادة التكامل في جانبهإلى 
.  )6(العسكري الذي ینشده السادات

     ویبدو أن الخالف مع احمد إسماعیل كان كبیرا حیث تعود الخالفات بینهم إلى بدایة 
 حینما 1960الستینات من القرن العشرین عندما قررت مصر أن تشارك في أزمة الكونغو عام 

 ضمن الكونغوأرسلت الحكومة المصریة سعد الدین الشاذلي على رأس كتیبة المضالت إلى 
هو األخر على القوات الدولیة ، في الوقت الذي كان العمید حینها احمد إسماعیل قد وصل 

رأس بعثة عسكریة لدراسة احتیاجات القوات الكونغولیة وما یمكن أن تساعدهم به مصر 
ــ .)7(في هذا الجانب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .106 ص، مصدر سابق ،  رمضانإلىالطریق  هیكل ، محمد حسنین )1 (
 .36ص ، مصدر سابق ، جمال حماد )2(
 ،1ط ، دراسة لعصري عبد الناصر والسادات  النصر،إلىعبور مصر من الهزیمة  ) توفیق علي منصور،3(

 .94ص ،1994، القاهرة  والنشر ،للطباعةدار الحسام 
 . الرسالةهذهانظر الفصل الرابع من  )4(
 .162ص ، مصدر سابق ، طلعت فاروق )5(
 .94ص ، توفیق علي منصور، المصدر السابق )6(
      Howard Blum,op,cit,p275؛112ص ، مصدر سابق  رمضان،إلىهیكل، الطریق  محمد حسنین )7(
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عَد تقریرًا عن الوضع العسكري في البالد خصوصًا بعد سقوط أ والظاهر أن الشاذلي   

لومومبا الذي تدعمه مصر ، وسلمه للسفیر المصري األمر الذي أثار الحنق لدى احمد 

نه أعلى رتبة منه ، إي له بمضمون التقریر السیما وــــــــــــــــ الشاذلإبالغ لعدم .)1(یلــــــــــــــــإسماع

ك بشدة كونه یأخذ التعلیمات من األمم المتحدة ومن ـــــــــــــــــي رفض ذالــــــــــــلـن الشاذــــــلك

    ــــدي ، وقدـــى وصل إلـــى حد االشتباك باأليـــــــــــــــحت األمــر ـــرة مباشـــــــــرة ، وتطــــــــــورـــــــــــــــــــــالقاه

 المصریة لجنة احمد إسماعیل على الفور ، وانتهى الموضوع بتدخل ألقیادهوقد استدعت 

؛ لكن آثاره ظلت في أعماق  كل منهما حتى أن الشاذلي ) 2(الرئیس جمال عبد الناصر

(كنا نتقابل في بعض المناسبات مقابالت عابره ، ولكن كل منا یحاول أن یتحاشى (یقول 

واحمد إسماعیل هو خریج أكادیمیة (فرونز) السوفیتیة وكان  .)3() )األخر بقدر ما یستطیع

له دور بارز بعد هزیمة حزیران حیث عینه الرئیس عبد الناصر رئیسا ألركان الجیش 

فعمل على أعادة بناء القوات المسلحة ومواصلة الجهد العسكري في حرب االستنزاف ، 

  إعادة التقاعد حتى إلىلكنه أقیل بعد حادثة الزعفرانة من كل مناصبة العسكریة وأحیل 

 .)4( الخدمةإلىالسادات بعد ذلك 

تطورت الخالفات بین الشاذلي واحمد إسماعیل بعد تعین األخیر رئیسا ألركان       
 ، فقد سارع )5(أثر مقتل الفریق عبد المنعم في  معارك االستنزاف1969الجیش عام 

 شارحا األسباب التي استقالته مكتب وزیر الدفاع محمد فوزي حینها وقدم إلىالشاذلي 
 بیته لذلك ، وهي طبیعة العالقة الغیر ودیة مع الفریق احمد إسماعیل ، وذهَب إلى دعته

.   )6(ة لثنیة عن االستقالةــود المبذولـحیث أمضى ثالثة أیام دون أن تنجح الجه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في3073 العدد ، القاهرة ،صحیفة مصر المحروسة ، يــــــسیرة الفریق سعد الدین الشاذل ، سمیر الجمل )1( 
10/10/2012. 

  .246ص ، مصدر سابق ،  السالح والسیاسة أكتوبر، محمد حسنین هیكل )2(

 .133صص ، مصدر سابق  ،أكتوبرحرب  ، سعد الدین الشاذلي )3(

 القاهرة ،1ط مؤسسة دار الشعب للطباعة والنشر،  ،إسماعیلقصة حیاة المشیر احمد  شوقي بدران ، )4(

 .27، ص1975،

 .87ص ، مصدر سابق ، حسن البدري )5(

 .28ص ، مصدر سابق ،  ؛ جمال حماد 133، ص مصدر سابق حرب أكتوبر ،  ، سعد الدین الشاذلي )6(
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 الرئیس جمال عبد الناصر الذي یعرف  سعد الدین إلى االستقالة قد وصلت أخباركانت و

   أوفــد ــــــــــــف ة ،ــــــــده في العباسيــــــــــارة واحـــــــــن في عمــــــا یسكنان جاريــــــ كانأني منذ ــــــــــــــــــــــالشاذل

(أن الرئیس عبد ( من الرئیس تقول شفویة إلى بیت الشاذلي حامًال رسالة .)1(صهره أشرف مروان

 الیه شخصیا حیث انه هو الذي عین احمد إسماعیل بهذا هالناصر یعتبر استقالتك كأنها نقد موج

، وأوضح الشاذلي وجهة نظره بأنة الیستطیع أن یعمل تحت رئاسة إسماعیل )2())المنصب

وعاَد مرًة أخرى  نقل اشرف مروان َرد الشاذلي إلى الرئیس عبد الناصر ،وألنعدام الثقة بینهما 

 یعود سعد الدین إلى عملة وان أنیحمل تأكید الرئیس (بأنه یتفهم وجهة نظرك) وانه یطلب 

نشاص) التي أ قاعدة (بقدمه بأحمد إسماعیل الذي لم یطأ االحتكاكالرئیس یضمن له عدم 

تتمركز فیها قوات الشاذلي طیلة األشهر الستة التي أمضاها رئیسًا ألركان الجیش طبقًا لوعد 

 أبلغ سعد الدین 1972 تشرین الثاني 26 وفي یوم .)3(الرئیس وهكذا َعَدل الشاذلي عن االستقالة

 حیث أخبرة بأنة قرر إقالة وزیر الدفاع الجیزةالشاذلي بالحضور إلى بیت الرئیس السادات في 

محمد صادق ، وقد خوله منذ تلك اللحظة صالحیات القائد العام للقوات المسلحة والقیام بدور 

. لكن السادات  )4(قصیرةرك المنصب فارغا ولو لمده ـــــــــــــــــــالوزیر ألن السادات حریص على أال یت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
في عام   بالجیش. حصل على بكالوریوس العلوم  ألب كان ضابطا1945اشرف مروان في عام   ولد)1(

وعمل بالمعامل  ،  تعارفا في الجامعةأن منى بنت الرئیس جمال عبد الناصر بعد ألسیده من   تزوج1965
 واألمني   أصبح المستشار السیاسي1970المركزیة للقوات المسلحة ثم مساعدا لجمال عبد الناصر. في سنة 

، 1979  و1974بین عامي  . ترأس الهیئة العربیة للتصنیع وذلك بعد وفاة عبد الناصر للرئیس أنور السادات
وقد أثیرت الكثیر من االتهامات له ولعل أخطرها أنه أخبر جهاز الموساد اإلسرائیلي  بالیوم الذي ستشن فیه 

سوریا ومصر الحرب على إسرائیل لكنهم لم یأخذوا الخبر على محمل الجد كما أتهم بأنه جاسوس مزدوج 
للمخابرات المصریة واإلسرائیلیة وتناولته الصحافة اإلسرائیلیة مؤخرا باالسم بعد كشف وثائق جدیدة عن الحرب 

وتوجه إلى بریطانیا بعد تقاعده كرجل وانه كان ینقل تقاریر نصیة عن محادثات القادة المصرین مع السوفیت ، 
 ، انظر جریدة القبس الكویتیة ، بلندن في حادث غامض في منزلة  2007حزیران 27أعمال وتوفي فیها في 

 ؛ 8/10/2012 في 19540؛ صحیفة الجمهوریة، القاهرة ، العدد 2013نیسان 11،  بتاریخ14319العدد
 .11/4/2013 في 3224صحیفة المصري الیوم (القاهرة) ، العدد 

 .133ص ، مصدر سابق ،أكتوبر حرب  ،  الشاذلين سعد الدي)2(
 ، القاهرة ، الجمهوریةصحیفة  ، سعد الدین الشاذلي بین مطرقة السادات وسندان مبارك ، سمیر الجمل )3(

 .134ص ، مصدر السابق حرب أكتوبر ، ، سعد الشاذلي  ؛10/10/2012  في19542 العدد
 .163ص ، مصدر سابق ،  رمضانإلىهیكل، الطریق  محمد حسنین )4(
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ي أطلع سعد الدین الشاذلي انه سیقوم بطرد مجموعة من الضباط الذین لهم ــــــــ السیاسبدهائــــه    

 في القوات المسلحة ؛ السیما وان محمد صادق لدیة أمنیةعالقة بالوزیر، وعلیة اتخاذ إجراءات 

 ، وحاول الشاذلي الدفاع عن بعض الضباط مثل )1(شعبیة واسعة في قطاعات الجیش المختلفة

اللواء محمود فهمي واللواء عبد المنعم واصل كونهم من الضباط األكفاء ؛ لكن الرئیس رد علیه 

 وكان السادات یشیر إلى اجتماع القوات .)2( أمس))أولقائال ((الم تسمع ماقااله في مؤتمر 

 ، ولقي معارضة محدودةعندما اقترح القیام بحرب  1972 تشرین الثاني 24المسلحة في یوم 

قویة من وزیر الدفاع وهؤالء الضباط وقد تبنى خاللها الرئیس خطة المآذن العالیة التي وضعها 

بعَد فترة من الصمت و.)3(الشاذلي األمر الذي أدى إلى توافق الرجلین في المواقف واألفكار

والسكون سادت لقاء السادات مع الشاذلي التزم فیها األخیر جانب الصمت أمام انفعال الرئیس 

ستمَر الرئیس أالذي استأنف حدیثة قائال ((واآلن دعنا نفكر في من سیكون وزیر الحربیة)) و

 وانتفض بطریقة فوریه ((سیادة باالسم)) وهنا صدم الشاذلي إسماعیل((أنني أفكر في احمد 

 عام منذ تقابلنا بالكونغو وان التعاون 12الرئیس إن بیننا تاریخا طویال من الخالفات یمتد إلى 

 .)4(سیكون صعبا بیننا)) ویجیب الرئیس اعلم بهذا الخالف وبتفاصیلة!

ى ـــــ كان الرئیس یعلم بالخالف فلماذا یجمع بین الرجلین في أعلأذا  وقد یبدو السؤال منطقیًا 

 ،ي تعتزم الدخول في حرب   مصیریة ــــوه ، ةـــــة للقوات المسلحــــادة العامــــزین في القيــــــهم مركأو

ي التصدي ـــالسیما وان الشاذلي منذ تعینه قائدا لمنطقة البحر األحمر بعد فشل احمد إسماعیل ف

 من یحمله بعین الحسد مع ما ألیه ینظر األخیر الكبیر فیها جعل ونجاحه اإلسرائیلیةللغارات 

رده جمال ـــ الذي طإسماعیل السادات أعطى منصب وزیر الدفاع للفریق احمد  لكنم قدیم.ـــــتراك

  كرامته العسكریة إلسماعیل هدفین فهو یعید عبد الناصر من معركة االستنزاف لیحقق بذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصراع العربي  (مذكرات) ، عبد المنعم واصل ؛ 147ص ، مصدر سابق ، مصر بین عهدین ، سعد التائة )1(

 Andrew .mc.Gregor,op,cit,p270؛ 163،ص2002 ، القاهرة مكتبة الشروق الدولیة ، ،اإلسرائیلي 
 1973هیكل ، اكتوبر محمد حسنین  ؛134ص ، مصدر سابق ، حرب أكتوبر ، سعد الدین الشاذلي )2(

   . 159،ص مصدر سابق ، السالح والسیاسة
التغیرات  ،الجبوري عیدان محمد یوسف  ؛ 322ص ، مصدر سابق  ،الضائعةالفرص  ،  هویدي أمین)3(

 .52ص ، مصدر سابق السیاسیة في مصر،
مصدر   السادات ، البحث عن الذات ، أنور، 135 ، ص مصدر سابقحرب أكتوبر ، ،  سعد الشاذلي )4(

 .246،ص سابق
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، في نفس الوقت الیعطي للشاذلي كل الصالحیات المطلوبة خوفا من استعداد المفقودة 

 وقد ظهر )1(ة للمعركةــــالشاذلي العسكري الذي قد الیتالئم مع نظریة السادات اإلستراتیجي

ن وحتى عن ــــ العسكریيالقادةة أخفاه عن ــــجلیا أن السادات كان له هدفا محدد من المعرك

، وهو لیس القضاء على إسرائیل ولكن )2(شریكة األساسي في المعركة الرئیس حافظ األسد

 الروح المعنویة للمصرین ، وفي الوقت عینه وٕاعادةك الجمود المحیط بالمشكلة ــتحري

. )3( سالم عادل!إلىالتفاوض مع إسرائیل والوصول 

ة السیاسیین المحسوبین على مراكز ـــتخلص من ابرز خصومحینما السادات     كان 

احمد  یكون الحاكم المطلق فأعاد أن لنفسهرهم الفریق محمد صادق فأنه أراد ــالقوى وآخ

 الشاذلي لیكون  الدینإسماعیل إلى وزارة الدفاع ، ووضع خلفه مباشرة خصمه العنید سعد

كل منهما عینا على اآلخر ، وبالتالي سیضمن السادات من باب(فرق تسد)جانب القوات 

. أن خالف سعد الدین الشاذلي مع الوزیر احمد إسماعیل لم )4(المسلحة في أي قرار یتخذه

   یكونا سببًا مهمًا فيأنن قدر لهما ـــن مختلفتيــرًا بل خالفا بین فكرتيـــًا ثنائیًا عابـــــیكن خالف

  ادة الحربـــــ رغم أنهما ق1973ري المدوي في تشرین- أكتوبر ــــــر العسكــــــة بالنصـــــــاإلطاح

 في اختیار الرجلین وهو أوالً ب سوء تقدیر السادات الذي وضع المصلحة الشخصیة ببس

 إلى أن تدفع نتیجة هذا  مصر األمر الذي قاد.)5(یعرف مسبقًا أن التعاون أو تفاهم بینهما

االختالف بعد العناد الشدید الذي بلغ ذروته إثناء حدوث الثغرة العسكریة في األیام األخیرة 

ي  ـــــــ نتیجه ؛ حتى أصر الشاذلإلىالل اجتماع الرجلین لمعالجتها ، ولم یتوصال ـــــــللحرب خ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 للنشر األمریكيي ــــة تصدر عن المركز العربـــة عربیة دوريـــــــــــــــمطبوعة الكتروني (مصرنا) ، غریب المنسي )1(

    http://www.ouregypt.us/Bgharib/main.html 10/4/2013 ،المتحدةالوالیات  ، االلكتروني

 119 ؛ مصطفى عبید ، مصدر سابق ، ص.315ص مصدر سابق ، ، باتریك سیل )2(
  غریب المنسي ، المصدر السابق.)3(
 ،  مصدر سابق حرب أكتوبر ،سعد الدین الشاذلي ، ؛ 97-96ص ، مصدر سابق توفیق علي منصور، )4(

 .138ص
 ؛ سعد الشاذلي، حرب أكتوبر ، مصدر سابق ، 127) سعد التائة ، مصر بین عهدین ، مصدر سابق ، ص5(

  .139ص

http://www.ouregypt.us/Bgharib/main.html
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 تعقیدًا بأصرارة األمور لحل الخالف ؛ لكنه زاد )1(-10 المركز-إلىعلى استدعاء السادات  

 یسمع رأي الشاذلي أنعلى دعم الوزیر من منطلق عاطفي دون دراسة عسكریة للموقف ، ودون 

 .)2(نقلبت موازین القتال بصوره جذریةأالذي یفترض انه حضر لسماعة فأتسعت الثغرة و

 قام بطرد الخبراء السوفیت وشكل (وزارة عندما     كان السادات قد أصبح في موقع القوه 
 من جانب الوالیات عدیدة اقتنع بإشارات أنالحرب) وعمل على تحریك الموقف الدولي بعد 

 یكون واقعیا أن ((نصیحتي للسادات : التي یقول فیها)كیسنجر( خصوصا بعد رسالة المتحدة
 أنتطلبـوا مایطلبــه المنتصر وعلیكم   مهزومون فالأنكمفنحن نعیش في عالم الواقع ، والواقع 

تقدموا التنازالت لتستطیع أمریكا أن تساعدكم وٕاما أن تغیروا الواقع الــذي تعیشونـــه فیتغیر دورنا 
 عنــدما عقد اجتماع 1972 وفــي السادس مــن حزیران ،)3(لتناول الحل تبعــا لذلك الواقــع))

 أوات ـــــاك ثالث طــروحــــــالمجلس األعلى للقوات المسلحة وحضره السادات ، كانت الزالت هن
األولى تقضي بتدمیر قوات العدو في سیناء   المحتلــةواألراضير سینـاء یــات حــول تحـرــنظــري

عملیة واحدة شریطة أن تحصل مصر على اإلمدادات الالزمة من االتحاد  وقطاع غزه في
والنظریة أو الخطة والثانیة التختلف عنها كثیرا ولكن على مراحل متعددة ،  ،)4(السوفیتي لتنفیذها

 التي یؤمن بها وطرحها الفریق سعد الدین الشاذلي، والتي تتلخص في القیام بعملیة لثةالثا
 قناة السویس وتدمیر خط بارلیف ، واتخاذ أوضاع  دفاعیة على مسافة القتحام محدودةهجومیة 

.      )5( العملیة یمكن التحضیر لمرحلة ثانیة في وقت الحقهذه أتمام كم،وبعد 15-12تتراوح مابین 
 نقطتي ضعف ؛ األولــى هو عدم قدرتها على إلسرائیل على أساس أن خطتهوقد بنى الشاذلي 

   هو إطالـــــة مدة الحرب ، فهي فيوالثانیـــــةة  نظًرا لقلة عدد سكانها ، ـــــــــــل الخسائر البشريــــــتحم
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 على مقر قیادة العملیات الجدید الذي اتخذ على طریق القاهرة- أطلق-هو االسم الذي 10) المركز -1 (

 ضربات أيالسویس ، وشهد تغطیة جدرانه بخرائط لمناورات الجیش بشكل مكشوف ، وكان مصمم لیتحمل 
 إلىجویة، وجاء هذا ضمن خطة الخداع  الستراتیجیة  قبل الحرب ، انظر، محمد حسنین هیكل ، الطریق 

 .10رمضان ، مصدر سابق ، ص
؛ سعد الدین الشاذلي، حرب أكتوبر ، مصدر 127) سعد التائة ، مصر بین عهدین ، مصدر سابق ، ص 2(

  .140سابق ، ص
 (3) Siniver Asaf , Nixon, Kissinger and U.S. Foreign Policy Making  The Machinery  
of Crisis, press New York , Cambridge, 2008,p188   

 في محكمة التاریخ ، مهرجان القراءة للجمیع ، القاهرة ،  أكتوبر ) عبد العظیم رمضان رمضان ، حرب4( 
 .79، ص1984

 .42مصدر سابق ، ص ، ) جمال حماد5(
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كل الحروب السابقة كانت تعتمد على الحروب الخاطفة التي تنتهي خالل أربعة أو ستة أسابیع 
%  18  تقوم بتعبئة نسبة عالیة من سكانها تصل إلى ألمدهعلى األكثر؛ ألنها خالل هذه 

فتصبح الحیاة  لدیهـــا شبة مشلولـــة فــي كل القطاعات الحیویة واالقتصادیة ألن معظم أفرادها 
وهناك بعدان آخران . )1(ولذلك ركزت الخطة على استغالل هاتین النقطتین سیذهبون للقتال ،

على صعید حرمان  إسرائیل من أهم مزایاها القتالیة یقول عنهما الشاذلي ((عندما أعبر القناة 
) كم سأحرم العدو 170كم شرق القناة على طول الجبهة البالغة (12-10وأحتل مسافة بعمق 

 ألن الجیش المصري األجنابمن أهم میزتین له  فالمیزة األولى تكمن في حرمانه الهجوم من 
 ألمؤخره خلیج السویس ، ومن إلى البحر المتوسط ومن الجنوب إلىسیكون مستندا من الشمال 

وعن .)2( العدو سوى الهجوم بالمواجهة وعندها سیدفع ثمنا باهضاً ))أمامقناة السویس ولن یكون 
ع العدو بمیزة مهمة في المعارك التصادمیة وهي الدعم ـــــیتمت:((ي ـــة قال الشاذلـــالمیـــزة الثاني

دة القتالیـة الغربیـة التي تعمل ـــح العقيـــالجوي السریع للعناصر المدرعة التابعة  له ، حیث تتي
ده ألن ـــباالستعانة بالدعم الجوي وهو ما سیفق إسرائیل بمقتضاها للمستویات الصغرى من القادة

ة في حمایة الدفاع الجوي المصري  ومن هنا تتم عملیة تحیید الطیران اإلسرائیلي ـالقوات المصري
.  )3())من المعركة

یادة  السوریة للمعركة فهي ـــة القـــــال مع  رؤيــة الحـــدم بطبیعـــة تصطــ هذه الخط    لقد كانت  
قادرة على حمایة القوات المصریة من خالل حائط الصواریخ بینما كان السوریون یریدون استعادة 

ال تتجاوز في عمقها عشرین كم ومن  توجد فیها موانع طبیعیة فهي كامل هضبة الجوالن التي ال
 استمرار، وحتى تتمكن من االحتفاظ بها البد من ) 4(المنتظر أن یتم تحریرها في یومین من القتال

الهجوم المصري حتى احتالل منطقــة المضائـق حتى یمكن تشتیت العـدو وعدم تركیز قواته على 
طرحـه السوریون على الوزیر احمد إسماعیل بعد أن عیــن قائدًا عامًا  الجبهة السوریة  وهذا ما

للقوات االتحادیـة وقـام بأجراء دراسة میدانیه حیث عدلت الخطــة لكي تتضمن تطویــر الهجوم بعد 
 .)5((وقفــه تعبویة) وأطلق علیها الخطة بدر

                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، أكتوبر ؛ سعد الدین الشاذلي ، حرب 284 السالح والسیاسة ، مصدر سابق ، صأكتوبر) محمد حسنین هیكل ، 1 (

 .222 ، مصدر سابق ، صي ؛ سمیر الجمل ، الكبریاء أیام سعد الشاذل20مصدر سابق ، ص
 .22ص؛ سعد الدین الشاذلي ، المصدر نفسه ،  75 بكر ، مصدر سابق ، ص أبو) خالد 2(
 .20ص ، مصدر سابق ، حرب أكتوبر ، سعد الدین الشاذلي )3(
 .75ص ، مصدر سابق  في محكمة التاریخ ،أكتوبرحرب  ، عبد العظیم رمضان رمضان )4(

 محمد حسنین  ؛68-67ص مصدر سابق ،  كامب دیفید ،إلىمن سیناء  عاطف السید، ؛ 76ص  ،نفسهالمصدر  )5(
 .250 مصدر سابق ، ، والسیاسة  السالح  أكتوبر، هیكل
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 مجلس الدفاع العربي المشترك وتوصیات الشاذلي •

 تضافركان التخطیط یجري لمعركة قومیة ألسترداد األراضي العربیة المحتلة ، وهذا یتطلب     

كل الجهود على مستوى الجامعة العربیة وهیئاتها المختلفة وكان واحدًا من هذه الهیئات مجلس 

. )1(الدفاع العربي المشترك

مجلس الجامعة العربیة في الثالثین من أمام ة ـــن القانونيـــي الیميــــــ   أدى سعد الدین الشاذل
(مصر تشغل ( كون  العربیة المساعد العسكري ألمین عام الجامعةبصفته 1971  عامحزیران

 رئیسًا شاغله ویكون )ویتناوب علیة رؤساء أركان الجیش لدیها)1953هذا المنصب منذ العام 
 قام سعد الدین وقد .)2( االستشاریة التي تتألف من رؤساء أركان الجیوش العربیة األعضاءللهیأة

الشاذلي بأجراء دراسة تشمل الدخل القومي واألنفاق العسكري في كل الدول العربیة التي یبلغ 
) ملیار دوالر، وحاول أن 26) ملیون نسمه ، وأجمالي دخلها القومي البالغ (110سكانها حینذاك(

 المعركة سواء مادیا أو تتطلبهة كل دولة عربیة بما ـــیطبق شعار قومیة المعركة من خالل مساهم
ي ـــاع  العربـــع مجلس الدفــجتمأا ــــ. وعندم)3(يــــــ الدخل القومأجمالـــــيا من ـــعسكریا تبعا لحصته

 تقدم سعد 1971 تشرین الثاني 29-27 من المدةفي  رةـــــة عشـــــــ الثانيدورتـــهي ـــف المشترك
 تعبئة اإلمكانات العسكریة الفعلیة في الدول العربیة من إلىالدین الشاذلي بمشروع یرمي 

خالل بحث حجم وكفاءة  قوات كل دولة  وبالتالي تحدید قسم منها لإلسهام في المعركة ، 
 سنتین حتى یتم تحویلها إلى أو أفضل من التبرع باألموال التي تحتاج إلى سنة عادًا ذلك

 كما أن قومیة المعركة تفرض على الدول العربیة )4(قدرات قتالیة لصالح دول المواجهة
 المشاركة الحقیقة من خالل قواتها المسلحة التي یمكن تحدیدها حسب إمكانات وقدرات كل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون أبرام على 1950 نیسان 13 العربیة المنعقد في الجامعةوافق مجلس  )1(

  الجیوش العربیة ،أركان قیادة موحدة دائمة تتكون من ممثلي رؤساء أنشاءكما نصت المعاهدة على   االقتصادي ،
 أما من یمثلهم أوویتألف مجلس الدفاع المشترك من وزراء الخارجیة  والدفاع  ، 1953 ألول مره عام الهیأةواجتمعت 

محمد عبد ؛ انظر  للمزید من التفاصیل ،  جیوش الدول المتعاقدة ،أركانالهیأة االستشاریة العسكریة فتتكون من رؤساء 
   نت.الجزیرةشبكة  موسوعة الجزیرة الثقافیة ، ، ملفات جامعة الدول العربیة العاطي،

 ، القاهرة ،1953 أیلول/9-4 في األولىالجلسة  مقررات مجلس الدفاع العربي المشترك ، ،أوال  المادة-ب-من  ألفقره)2(
  موسوعة مقاتل من الصحراء وثائق الجامعة العربیة؛

ttp://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/index.htm                         
 .183ص ، مصدر سابقحرب أكتوبر ،  ، سعد الدین الشاذلي )3(
 القاهرة، المنعقد في  الثانیة عشره لمجلس الدفاع العربي المشترك من مقررات الدورة  ، أوال ، ألفقره انظر، )4( 

) وزارة الخارجیة العراقیة ، معهد الخدمة الخارجیة ، 1973، ملف الوثائق العربیة لعام (30/11/1971-27من
 .617 ، ص1971بغداد، 
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 وقد تفاجأ وزیر الدفاع المصري الفریق محمد .)1(دولة على حدة وحسب نوع وطبیعة تسلیحها
 یطلعهصادق الذي یحضر االجتماع حینها ممثال عن مصر من طرح االقتراح لكون الشاذلي لم 

 األموال بینما یطرح الشاذلي فكرة الدعم إلى في مضمونه ألن بالده كانت بحاجة یناقشهأو 
 على المنصة كتب وزیر الدفاع كلمتهالعربي عن طریق السالح ، وبینما یلقي الشاذلــي 

 یتعارض مع مصالح فیهأن هذا الخط الذي تسیر ( الشاذلي (أمامعت ـة صغیرة وضـــــقصاص
 .)2())مصر

وطرح المشروع على      واصل سعد الدین حدیثة مسترسال دون االلتفات إلى تحذیر الوزیر ،
مجلس الدفاع للتصویت فوافق علیة المجلس باإلجماع بما في ذلك مصر ؛ لكن خالل االستراحة 

 بالمشروع ، أخبارهحدث شجار بین سعد الشاذلي والوزیر محمد صادق الذي استاء من عدم 
 إنما الجیش المصري أركان بصفتي رئیس أتحدث ال أني(( یرد بكبریاء كعادتهكان الشاذلي و

  ، وهدده الوزیر بإبالغ الرئیس السادات)3()بصفتي األمین المساعد العسكري للجامعة العربیة)
ة استشاریـــة من وزراء الخارجیـــة ورؤساء األركان لمتابعــة هذه التوصیات ـــس لجنـــــوقد شكل المجل

 وفـــــــود ثالث وحضرته 1972 أیلول 13 إلى 9ستمر من أوعقدت اجتماعًا مهمًا في الكویت 
عشــــرة دولــــــة عربیـــــــــة ، وتــــم االتفاق علــى وضع خطــة عمل مشتركة لمواجهة العدوان 

 وطرح سعد الدین الشاذلي أثناء اجتماع الكویت .)4(اإلسرائیلي في فلسطین ودول المواجهة الثالثة
تقریرا تضمن عدة نقاط یمكن حصرها في نقطتین :- 
 یأخذ كل بدوره مع مالحظة أن الدول أنأوال:- إن قومیة المعركة أفعال ولیست أقوال ، ویجب 

 ثانیا:- وضع  تتساوى مع الدول التي تدفع األموال فقطأنالتي تدفع دماء أبناءها ال یمكن 
 تطور االعتبارسیاسات بعیدة المدى وسیاسة أخرى مرحلیة لمواجهة الموقف تأخذ بنظر 

 بالدول العربیة وفق أرقام وتفصیالت توضح ذلك ومقارنتهاإلنتاج الحربي لدى إسرائیل ، 
 .)5(االختالف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .10/12/2012  في 3133، العدد  صحیفة مصر المحروسة )1 (
 .187ص ، مصدر سابق حرب أكتوبر ، ، سعد الدین الشاذلي )2(
 ،  في محكمة التاریخأكتوبرحرب  ، عبد العظیم رمضان ؛ 187ص ، المصدر نفسه ) سعد الدین الشاذلي،3(

 .72 ص، مصدر سابق
، مجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیة   1973ثرة في حرب تشرین أیوسف محمد عیدان ، التضامن العربي و )4(

 .11ص ،2012 تشرین الثاني ، 11 ، العدد 19مج
 ،  في محكمة التاریخأكتوبرحرب  ، عبد العظیم رمضان ؛ 195ص ،نفسه المصدر  سعد الدین الشاذلي ، )5(

 .68ص مصدر سابق،
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-27 من القاهرة تواصل الدعم العربي خالل الدورة الثالثة عشره لمجلس الدفاع التي عقدت في 
 وأكدت الدول األعضاء على التزامها بتقدیم الدعم العسكري الذي 1972 كانون الثاني 30

، وقد وافق المجلس على تقریر وزیر الدفاع المصري احمد  تمخضت عنة اللجنة السابقة
 ثالث جبهات ، الجبهة السوریة  واألردنیة ، والمصریة ، إلى بتقسیم مسرح العملیات إسماعیل
 مجموعة تعاونه الجبهات الثالث تحت قیادة موحدة یرأسها وزیر الدفاع المصري هذهوتكون 

عملیات من الدول المشاركة في القتال، وللقائد العام كامل الصالحیات في مسرح العملیات 
 الثانیة عشرة السابقة على الدعم المقترح دورتهوبناءًا على موافقة المجلس في ،)1(للجبهات الثالث

في تقریـــر مساعد أالمین العام العسكـــري سعد الدین الشاذلي ، وبناءًا على توصیات اللجنة 
ماكن تمركزها أن دول المساندة    تلتزم بأن تكون قواتها جاهزة في إة فــــیة للهیأة االستشاريــــالفرع

 طبقا لما یحدده القائـــد العام الفریــــق احمد إسماعیل حیث جــاء العـــراق علــى 1973نهایـة آذار 
) 21) و(میغ17رأس الدول بمشاركته بسرب طائرات (هوكرهنتر) وثالثة أسراب من طائرات (میغ

) فضال عن فرقة مدرعة وأخرى مشاة آلیة ، تلته الجزائر 16وسرب آخر من نوع(ت-ي-
.وقد أكد العراق انه یلتزم بالمشاركة في المعركة )2(والسعودیة ولیبیا والكویت وبقیة الدول األخرى

حال نشوبها على أن یضمن تأمین مستلزمات مسرح العملیات لقواتــه الجویة وخصوصا المالجئ 
في المطارات التي یعمل فیها ، وان تكون تحت أمرة القائد العام للقوات العربیة مباشرة (في أشارة 

. )3( تحت أدارة سوریة بسبب الخالف مع النظام السوري)قواتهإلى أن العراق ال یرغب أن تكون 
    قام سعد الدین الشاذلي بجولة لمختلف البلدان العربیة لتنفیذ توصیات المجلس رغم معارضة 
الوزیر احمد إسماعیل وتردد الرئیس السادات من عدم جدوى تلك الزیارات كما یذكر الشاذلي في 

لك ت وأثمرت .)4( ، فزار الجزائر وقابل الرئیس هواري بومدینمذكراته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ملف الوثائق 30/12/1973  في القاهرةالدورة الثانیة عشره محاضر جلسات مجلس الدفاع العربي المشترك ، )1 (
  .520) وزارة الخارجیة العراقیة ، معهد الخدمة الخارجیة ، بغداد ، ص1972العربیة لعام (

، المصدر السابق ، 30/1/1973في  ، القاهره مجلس الدفاع العربي المشترك ، ، محضر الجلسة الثانیة عشرة )2(
 .530ص

 .531نفسه ، صالمصدر  )3(
 وهو الرئیس الثاني للجزائر بعد 1932 آب 23بو مدین في  المعروف بأسم هواري    بو خروبةإبراهیمولد محمد  )4(

وعندما ، ، في النصف الثاني من القرن العشرین العربي  والوطن  وهو من أبرز رجاالت السیاسة في الجزائر ، االستقالل
 الجزائریین فرنسیین وتفرض علیهم االلتحاق بالثكنات الفرنسیة عند بلوغهم سن الثامنة عشرة كانت السلطات الفرنسیة تعتبر

الذي    الزیتونة والتحق في تلك الحقبة بجامع 1949سنة  وفّر إلى تونس  بومدین خـدمة العلم الفرنسي  رفض هواري، 
 بجامع األزهر الشریف حیث التحق  1950سنة   انتقل إلى القاهرة ومن تونس ، كان یقصده العدید من الطلبة الجزائریین

 العسكري   ودوره  بومدین هواري ، صباح نوري هادي انظر: للمزید  ؛1978وتوفي في عام ،  حیث درس هناك
 .2005 ، جامعة دیالى، ، كلیة التربیة  ) منشورة غیر(ماجستیر  ، رسالة  1978-1932والسیاسي في الجزائر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1950
http://ar.wikipedia.org/wiki/1950
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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ر البلد الثاني بعد العراق في دعم كل من ـــــــى أصبحت الجزائـــــــر حتــــــارة عن تعاون كبيـــــالزي

 عامراق   ـــــــ العإلـــــــــــىي بزیارة ــــــــن الشاذلـــــاَم اللواء سعد الديـــــ. بعد ذلك ق)1(وریاـــــــــر وســــــــــمص

 تمر بمرحلة من البرود بین البلدین حیث قابل  كانتفاتحة لتحسین العالقات التيكانــــت 1972

 إلى الزیارة وأدت تلك ،)2(حمد حسن البكرأكبار المسؤولین العراقیین بما فیهم رئیس الجمهوریة 

 الطلبة والضباط في كال البلدیـــن ، وقامت الحكومة العراقیة بوضع الستقبالفتح مدارس عسكریة 

 وزارة الدفاع المصریة في احد المصارف بلندن لشراء األسلحة باسمسبعة مالیین جنیة إسترلیني 

. وكان وفدا عراقیا قد زار القاهرة في نفس العام برئاسة نائب الرئیس العراقي )3(التي تحتاجها

صدام حسین وعقد اجتماعات مهمة حضرها نائب الرئیس المصـــري محمـــود فوزي ووزیر 

 أول ، وأثمرت عن وصول  رئیس أركان الجیش الشاذلي الدینواللواء سعدالخارجیة مراد غالب 

 حاز إذسرب من الطائرات العراقیة إلى مصر وبقي حتى نشوب الحرب وشارك في المعركة 

یالت البریة المصریـــة ـــــــإن التشك (( : ویذكر الشاذلي،)4( ثقة وٕاعجاب الكثیریننالعراقیيالطیارین 

ق طلبها بالقـــول نرید السرب العراقي ، وهذه شهادة ــة وترفـــأثناء المعارك كانت تطلب معاونــة جوي

 في جمع صف 1973. وهكذا ساهمت حرب تشرین )5()) حیة لمهارة وكفاءة الطیارین العراقیین

العرب وتماسك وحدتهم في مواجهة إسرائیل ، وكشفت عن القدرات السیاسیة والعسكریة الهائلة 

  تأثیره وقد ظهر في المعركةة خصوصا بعد استغالل النفط كسالحــــــــ العربياألمـــــةالتي تمتلكها 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .192ص ، مصدر سابق حرب أكتوبر ، سعد الدین الشاذلي، )1 (
بعد أن مارس مهنة التعلیم  1938 انضم إلى األكادیمیة العسكریة العراقیة عام 1914ولد أحمد حسن البكر عام  )2 (

 ضد النفوذ البریطاني في العراق   سنوات ، اشترك البكر في بدایات حیاته العسكریة في حركة رشید عالي الكیالني6لمدة 
. انضم إلى تنظیم الضباط 1957 فدخل على إثرها السجن  وأجبر على التقاعد  ثم أعید إلى الوظیفة عام 1941عام 

وفي اعقاب اإلطاحة بحكم عبد الرحمن عارف تولى البكر  1958عام  الذي أطاح بالنظام الملكي في العراق األحرار
 تشرین الثاني 4، وتوفي في 1972 من ابرز انجازاته تأمیم النفط عام 1968تموز  17ة في ـــرئاسة الجمهوریة  العراقي

، 1964-1912، للمزید انظر  ؛ منیر عبد الكریم التكریتي ، أحمد حسن البكر حیاته ودورة في السیاسة العراقیة 1982
 ؛ أنیس الدغیدي ، 2001ة واالشتراكیة ، الجامعة المستنصریة ، ـــرسالة ماجستیر (غیر منشورة ) معهد الدراسات القومي

 ؛ عبد الوهاب الكیالي وكامل 277 ، ص2005ر والتوزیع ، القاهرة ، ــــالحكام العرب كیف وصلوا للسلطة ، كنوز للنش
 . 30الزهیري ، مصدر سابق ، ص

 ،  القاهرة ، 3العدد ، 13 مجلد ، الهالل مجلة،  اإلسرائیلي في الصراع العربي أكتوبرحرب  مكانة ، مازن البندك )3(
 .69ص ، مصدر سابق ،  في محكمة التاریخأكتوبرحرب  العظیم رمضان ، عبد ؛ 56ص ، 1976

 .115ص ، ، مصدر سابق  طالبأبوحسن  )4(
 .193ص ، مصدر سابق ،أكتوبر حرب  ، سعد الدین الشاذلي )5(

http://ar.wikipedia.org/wiki/1938
http://ar.wikipedia.org/wiki/1938
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1958
http://ar.wikipedia.org/wiki/1958
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 خالل الحرب وخاصة الوالیات المتحدة إلسرائیلواضحًا على مواقف الدول الغربیة المؤیدة 

 البد من العمل على تهیأة بأنه. ونتیجة لما تقدم أصبحت لدى مصر قناعة كاملة )1(األمریكیة

 1973األجواء للحرب ، فقدمت طلبًا إلى مجلس األمن الدولي لعقد جلسة طارئة في حزیران 

ألقى فیها وزیر الخارجیة المصري حســن الزیات خطابًا شدید اللهجة انطوى على تحذیر من 

 یكون ثمن السالم التنازل عن األراضي العربیة أنن مصر التقبل أ في المنطقة ، واألزمةخطورة 

 .)2( عن قضیة فلسطینأوالمحتلة 

 بزیارة إلى كل من 1973    وتعزیزًا للتضامن العربي قام الرئیس السادات في نهایة شهر آب 
 )3( العالقات الدبلوماسیــة مع األردنوأعادالسعودیة وسوریا واستقبل شیخ  الكویت جابر الصباح 

 قیام جبهة واحده إلمكانیة اجتماعا ثالثیا مع الرئیس السوري والملك حسین القاهرة، وعقد في 
وتضمنت خطة األعداد السیاسي تهیأة الرأي  ،)4( على موعد الحرباألردن یطلعوا ملك أندون 

ا ــــــل بما فیهـــــل الوسائــــــــــــــــالعام العالمي لقبول حق العرب في الدفــاع عن مصالحهم وأراضیهــم بك
العدوان والعمل على عزل إسرائیل دولیا وٕابراز تعنتها كملجأ أخیـر ألزالة آثاروه المسلحـة ــالق

 كما سعت مصر لرأب الصدع في عالقاتها مع االتحاد .وتمسكها بالعدوان على األراضي العربیة
السوفیتي نتیجة ألنهاء مهمة العسكریین السوفیت في وقت سابق ، وفي هذا اإلطار قام وزیر 

 إسماعیل مستشار الرئیس حافظ هوسبق1973 بزیارة موسكو في شباط  إسماعیلالدفاع احمد
 ، أبعادها التسویة التتحقق دون وقوع صدام عسكري یمهد لها ویحدد أنوجرى التأكید على 

وبالتالي البد من توفیر الفعالیة الكافیة للقوات المسلحة المصریة ، ورفع قدراتها القتالیة بما 
 أما الوالیات المتحدة .)5(یمكنها من تحقیق نتائج حاسمة تخدم ظروف الحلول السلمیة فیما بعد

فقد أرسل السادات مستشارة لألمن القومي حافظ إسماعیل حیث اجتمع مع الرئیس األمریكي 
 وعقد اجتماع سري مع هنري كیسنجر مستشار األمن 1973نیكسون في الثالث من شباط 

ة أمیركا بالضغط ـــــــــــــــــــــة نتائج لعدم رغبـــــــــــــــي بید ان المباحثات لم تحقق أيـــــــــــــــــي األمریكــــــــــــالقوم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ص ،1974 ، بیروت ، 35العدد مجلة السیاسة الدولیة ، ، سالح البترول وقواعد القانون الدولي ، عبد السالم جعفر )1(

 .235ص ، سابق مصدر ،  یاسینطهنمیر  ؛ 46
 .129ص ، مصدر سابق الخالدي ،  علي حیدر میادة)2(
 المتحدة العربیة المملكة الملك حسین عن مشروع إعالن أعقابفي 6/4/1973كانت العالقات قطعت بین البلدین في  )3(

، انظر، حرب تشرین وقضایا   وهو مارفضته مصر بشدهاألردن في الضفة الغربیة لنهر إسرائیلالتي تسمح بوجود 
 .73ص ،1973 لندن،  ، ترجمة بیار عقل  ،اإلستراتیجیةالمعهد الدولي للدراسات  ،  عالمیةإستراتیجیة

 للنشر المتحدة الشركة  ، 2، ط1973 أكتوبر الرابعة اإلسرائیلیة ، حرب رمضان الجولة العربیة وآخرون حسن البدري  )4(
 .308ص مصدر سابق ، ،  السالح والسیاسة أكتوبر، هیكل محمد حسنین ؛ 74-73ص، ،1974 القاهرة،ع ، ــــــــــــــوالتوزي

 .42ص ، مصدر سابق ،  المجذوب طه)5(
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 وفي الوقت الذي كانت مصر تقوم بالعمل السیاسي فأن وتیرة االستعداد لشن .)1(على إسرائیل

 الخطة الموضوعة بین مصر وسوریا أطارالحرب تدور بسرعة مطلقة داخل القوات المسلحة في 

 واألمریكیة اإلسرائیلیة لصرف األنظار واإلعالمیة في التصریحات السیاسیة األدوارحول تبادل 

 وفي نیسان .)2(عن االستعدادات الجاریة والتغطیة على التحركات العسكریة في كال البلدین

 القاهرة مع وزیر الدفاع وكبار القادة السوریین للتباحث إلى قام الرئیس األسد بزیارة سریة 1973

 تشرین 12  إلى1 من األیام تحدید إلىفي األمور النهائیة للحرب وتوقیتات المعركة ، وتوصلوا 

 یترك للرئیسین اختیار الیوم أن بعد دراسة مستفیضة للظروف المختلفة على األول

یلي یبدو اقل ــــــب اإلسرائـــــــال كان الجانـــــة للقتــدادات الجاريــــــك االستعـــ.وفي خضم تل)3(بالتحدید

ركات المصریـة والسوریــة التــي تحُدث علـــــــــــــى جانب القنــــــــــاة وفـــــي هضبة الجوالن ـاهتمامًا بالتح

حیث كانت الحكومة اإلسرائیلیة منهمكة بالتحضیر لألنتخابات على الرغم من وجود أشارات تنذر 

 26 قیام وزیر الدفاع اإلسرائیلي موشي دایان بزیارة المنطقة في إلى أدىبالحرب ، األمر الذي 

 المنطقة إلى، وقرر إرسال تعزیزات عسكریة محدودة )4( لتقییم الوضع العسكري1973 أیلول

 أن یؤكد لقیادتهاألمامیة ، وفي بدایة شهر تشرین األول قدم مالزم في الجیش اإلسرائیلي تقریرًا 

 المصري غرب القناة هو أكثر من مجرد تدریبات روتینیة وٕانما هو تمویه على االستعداد االنتشار

ولدا مائیر ج رئیسة الوزراء إلى قد قدم اإلسرائیليلعملیات حربیة حقیقیة ، وكان جهاز المخابرات 

))غیر انه لم یحدد   العرب لدیهم أمكانیة لشن هجوم في أي لحظة ممكنة أن ((مفادهتقریرًا 

نتهى المجلس األعلى للقوات المسلحة المصریة-السوریة من أ بالمقابل .)5(تاریخًا معیناً 

وحسم یوم التنفیذ الذي لم یبلغ إلى القیادات الدنیا  وضع اللمسات األخیرة على الخطة بدر،

. )6(إال قبل یوم واحد من التنفیذ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .39ص ،(د.ت) القاهرة ، مكتبة مدبولي،1ط  في المیزان العسكري ،أكتوبرحرب  ، صالح الدین الحدیدي )1 (
 .136ص ، مصدر سابق ، هیكل، خریف الغضب محمد حسنین )2(

  ،2002، القاهرة مكتبة الشرق ، ،اإلسرائیلي الصراع العربي  ، مذكرات عبد المنعم واصل ، عبد المنعم واصل )3 (
 ترجمة الهیأة  ،  كما یرویها سبعة من الصحفین االسرائیلیناإلسرائیلیةعید الغفران الصفة الكاملة للحرب  بون بوران ، )4 (

 .33ص ،1975، القاهره العامة لألستعالمات ،
 11/12/1974في  ، 300العدد  ، ، تل أبیب یدیعوت احرانوت صحیفة  ، كیسنجر وحرب الغفران )5(
بیروت  ع ، و، د. م. ، 1ط ، 1988- 1948 اإلسرائیلیة العسكریة للحروب العربیة  اإلستراتیجیة، هیثم الكیالني )6(

 .379ص ،1988
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 بدایة الحرب •
 السادات بوصفة القائد أنورصدَر الرئیس أ 1973 في الخامس من أكتوبر- تشرین األول 

األعلى للقوات المسلحة توجیهًا استراتیجیًا إلى الفریق أول احمد إسماعیل وزیر الدفاع والقائد 
 تضمن مایلي:-. )1(العام للقوات المسلحة

 القوات المسلحة أكلف أنبناءًا على الظروف المحیطة بالموقف السیاسي واألستراتیجي قررت 
:-  اآلتیةبتنفیذ المهام الستراتیجیة 

 .1973 أكتوبر 6أوال- إزالة الجمود العسكري الحالي بكسر وقف أطالق النار اعتبارا من یوم 
 .كبر خسائر ممكنة في األفراد واألرواح والمعداتأثانیا- تكبید العدو 

ثالثا- العمل على تحریر األرض المحتلة على مراحل متتالیة حسب تطور ونمو قدرات  
وٕامكانات القوات المسلحة. 

  .)2( بالتعاون مع القوات السوریةأوتنفیذ المهام بواسطة القوات المسلحة المصریة منفردة 
 سعد الدین الشاذلي الجبهة لیتأكد من االستعدادات النهائیة لتنفیذ لواء    في نفس الیوم زاَر ال

األمر اإلستراتیجي في الیوم التالي حیث التقى مع اللواء عبد المنعم واصل قائد الجیش الثالث 

الذي كان یعد كلمة یلقیها على جنوده قبل انطالق المعركة ، وكانت طویلة نوعا ما فأقترح 

الشاذلي أن تختصر الكلمات بهتاف (اهللا اكبر)ألن ذلك النداء یبعث القوه في النفوس ویشحذ 

 سعد لواءنتقَل الأ  ثم.)3(الهمم خاصًة أثناء القتال ، وزود الجیش بمكبرات الصوت لهذا الغرض

ة على ـــــون الذي أطلعــــ موقع الجیش الثاني والتقى أیضا قائدة اللواء سعد مأمإلىالدین الشاذلي 

      الهجـــوم المطلوبــة واستــالم أوامــر تنفیــذزماتــــــة بعد أكمال المستلــــــه للمعركــــــة قواتـــــــــجاهزي

 المركز رقم عشرة ، وهو أكثر شعورًا بأن إسرائیل لم تكتشف بعد إلىحینها عاد الشاذلي 

لقد كانت خطة  )4(التحضیرات للمعركة التي لم یتبقى على بدأها سوى أربع وعشرین ساعة فقط

 عن اكتشاف النوایا الحقیقیة ناإلسرائیلیيالتمویة السیاسـي واإلعالمي قد نجحت في خداع 

  عندما قدم للمحاكمة اإلسرائیلیةللتحركات العسكریة ، وجاء ذلك على لسان رئیس األستخبارات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).5 ( كامًال في الملحق رقمالتوجیهانظر نص  )1(
 .68ص ، مصدر سابق ، جمال حماد )2(
 . 367ص مصدر سابق ، ،أكتوبرسعد الدین الشاذلي، حرب  )3(
 Howerd. Blum,the eve of؛368ص ، مصدر سابق ،أكتوبرحرب  ، سعد الدین الشاذلي )4(

destruction ,the until story of the Yom Kippur war Collins e-books,2008,p108             
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بلغ رئیسة الوزراء جولدا مائیر لكنها لم تكن قد َأنه أ رغم )1(في نهایة الحرب أمام لجنة (أجرانات)
 هذة مذكراته في أكد أیضاً كما أن الرئیس األمریكي نیكسون ، أخذت تحذیره على محمل الجد 

 التي اإلسرائیلیة كبیرة من السي آي أي وكذلك من المخابرات أملكانت خیبة  ((الحقیقة بالقول 
َبلغ بالحرب أال قبل أ مصر ستُشن حربًا ضد إسرائیل ، ولم أن ، فلم نعرف ممتازةكنا نظن أنها 

. )2())ساعات من حدوثها
 بالمفاجئة التي لم تكن متوقعة وٕانما صدمة كبیرة لیس من الحرب فقط ،  إسرائیل إلىتعرضت   
 حیث یقول موشي إسرائیل في العامة لم تعلن التعبئة 1973أول  تشرین 6فحتى صباح یوم ، 

.حرَص )3()) لم أكن على قناعة تامة بوقوع الحربأني إال(رغم رصد التحركات العربیة :(دایان
األعالم المصري ُقبیل الحرب على أظهار الرغبة في التفاوض والتأكید على الجانب السیاسي في 

 مع شركة بترول اتفاقیة وقَع السادات 1973 أول تشرین 4التعامل مع إسرائیل ، ففي یوم 
أمریكیة ونشر الخبر على صفحات الجرائد الیومیة ، وفي الیوم التالي حدث لقاء وزیر الخارجیة 

 في تنفیذ قرارات مجلس المتحدةالمصري وهنري كیسنجر حیث طلبت مصر مساعدة الوالیات 
 السریة أجواء منوسط و. )4(األمن الدولي ، وكان كل شيء یوحي بأن الحرب بعیدة االحتمال

 أكثر من 1973 أولنطلقت في الساعة الثانیة عصَر یوم السبت السادس من أكتوبر- تشرین أ
 في الملیز اإلسرائیلیة مصریة مقاتلة إلى أعماق سیناء لتدك المطارات والمعسكرات ة) طائر220(

 ركام إلىوتماده والقاعدة الجویة في العریش، فضال عن مراكز القیادة  واإلنذار ، وأحالتها 
 كان الهجوم السوري الكاسح یدمر مواقع الدبابات ، وخنادق الجیش ذاتهوأنقاض ، في الوقت 

 .)5(اإلسرائیلي في هضبة الجوالن على الجبهة الشرقیة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للتحقیق في القصور الذي تصرف به 1973 تشرین الثاني 21لجنة أجرانات هي لجنة تم تكوینها في  )1( 
النهائي إلى أن  قبل إصدار تقریرها  الجیش اإلسرائیلي خالل حرب أكتوبر وخلصت اللجنة  في تقاریر وسیطة 

 من ناحیة القوات الجویة و إلى فوقهأن مصر لن تهاجم دون أن تكون متب االعتقادأسباب الفشل تعود إلى 
 االعتقاد بإن مناورات الجیش لك للحافز للقتال مع المصریین و كذا االعتقاد اآلخر بافتقار الجبهة السوریة

الوزراء  للدفاع و تعیین مستشار لرئیس  أوصت بتشكیل لجنة وزاریة  ، والمصري ال تعتبر إستعداًدا للحرب
  عدد منو مدیر المخابرات و كذلك رئیس األركان دیفید إلعازر ،  أیلي زاعیرالشئون المخابرات كما أوصت بإقالة 

 للمزید انظر: ، ضباط اإلستخبارات
http://www.knesset.gov.il/lexicon/eng/agranat_eng.htm                                     

 ، بیروت، 1 ط، المكتبة الثقافیة ترجمة توحید مجدي ، ، حرب یوم الغفران (مذكرات) ،  زاعیرا) أیلي2 (
 .128ص ،1996

 109ص ، مصدر سابق ، جاسم الجنابي جبار غفار )3(
      (4) Susan Morgan , op ,cit ,p97 

 134ص ،2003 ، القاهرة ، 2ط ، دار الشروق ،األسرار)كشف الستار عن اخطر  (اختراق ،اللیثيعمرو  )5(
  

http://www.knesset.gov.il/lexicon/eng/agranat_eng.htm
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 كان أكثر من أربعة آالف مدفع بعید المدى وقوات الصواریخ واألسلحة المختلفة قد لقد    
أطلقت نیرانها لتشكل مظلة هائلة من النیران لحمایة عشرات اآلالف من المقاتلین الذین تدفقوا 

سوى ساعات حتى صار أكثر من  لعبــور القناة بعد إقامة  الجسور ونصب المعابر، ولم تمضــي
ثمانین ألف مقاتل على الضفة األخرى للقناة لیتواصل بعدها عبور الدبابات والمدرعات الثقیلة ، 

ن العلم ــــود المصريــــ الجنفوقـــــه على خط بارلیف الذي رفع  اإلسرائیلیةوتسقط االستحكامات 
القوات المصریة في عبور القناة  وقـــد نجحت  .)1(ةـــ أكبر)المدوياهللاري وسط هتافات (ــــــالمص

ة تماما فالضربــة الجویة األولـــى قد نجحت ــــــــــــبوقت قیاسي ، وَشّلت حركة المقاومة اإلسرائیلي
في تحقـــیق أهدافها ؛ األمر الذي أدى إلى إلغاء الضربـة الثانیة  بنسبة تفوق التسعین بالمائة

 وتوفیر اإلسرائیليعشرین دقیقة ، وتفرغت القوه الجویة لمواجهة الطیران   بعد مرورالمقررة
لم یكن نجاح الجبهة و.)2(الغطاء الجوي للقوات المصریة التي بدأت تأخذ مواقعها خلف القناة

السوریة أقل من نظیرتها على الجانب المصري فقد استغلت القوات البریة السوریة عنصر 
المفاجأة فــي التغلب على الخنادق اإلسرائیلیة للدبابات وراحت تتقدم بسرعة كبیره ، ولم یفلح 

 حتى تمكنوا من قطع طریق )3(الهجوم اإلسرائیلي المضاد في إیقافها ، وهي تتقدم بمحورین
اإلمداد اإلسرائیلي الرئیس قرب جسر بنات یعقوب وحدود منطقة وادي األردن ، وواصلوا تقدمهم 

 مع نقاط الحراسة على األبیض قوات اشتبكت بالسالح أنزال جبل الشیخ من خالل باتجاه
لقد حققت الحرب مفاجئة كبیرة أثارت  .)4(األبراج، وحققوا انجازات كبیره خالل الثالثة أیام األولى

أنهم والرأي العام العالمي حیث أشادت الصحف العالمیة في حینها بالقدرات العسكریة العربیة ، 
 الحدیثة فضال عن استبسالهم األسلحةفاجئوا العالم بقدرات جدیدة ، وكفاءة عالیة في استخدام 

      .)5(وشجاعتهم في تحقیق  أهدافهم المشروعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، هیكل محمد حسنین ؛ 72(د.ت)ص ،القاهرة عالم الكتب ،  ،  العامةاإلستراتیجیة أكتوبر في 6 ، جمال حمدان )1 (
                                                                                                              Simon Dunstan؛ 121ص مصدر سابق ، ،  رمضانإلىالطریق 

        Israeli  fortifications. of the  October war 1973 , First published   in Great Britain  ,  by 
OspreyPublishingbyOspreyPublishing,p48           .                                                      

  
)2(Andrew.mc.Gregor,op,cit,p279  طاهر عبد الحكیم ، حول حرب تشرین والتسویة األمریكیة ؛

  .204 ، ص1975، دار الطلیعة ، بیروت ، 
 .68ص ،1993 ،القاهرة،  دار النشر هاتبییة ،أكتوبرمبارك والضربة الجویة في  ، محمد فوزي )3(
      Howard blum,op.cit,p158؛121ص ، مصدر سابق ،  رمضانإلىهیكل، الطریق  )4(
 ب . د، دروزیل ، ؛ 334ص ، مصدر سابق ، باتریك سیل ؛120ص ، مصدر سابق ، جمال حمدان )5(

 ، 1978 ، دار المنصور ، طرابلس ، 2التاریخ الدبلوماسي في القرن العشرین ، ترجمة خضر خضر ، ج
 .459ص
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 الرصاصة األولى للحرب بدأ أعضاء في الكونغرس انطالقنُه مع أ ألیه اإلشارةمما تجدر و
 خالفا لتعهدات أمریكا والذخیرة باألسلحة إسرائیلاألمریكي یضغطون على حكومة نیكسون لمد 

 إلى أستناداً مع االتحاد السوفیتي بعدم إرسال أي سالح إلى أطراف النزاع في الشرق األوسط 
.وتطوَر المشهد العسكري على )1(1972سیاسة التقارب والوفاق الدولي بین البلدین منذ عام 

 فبدأت الوالیات المتحدة في الثالث عشر من تشرین أول بإرسال ي واضحالجبهة بتراجٍع إسرائیل
كمیات كبیره من األسلحة بشكل علني عبر جسر جوي من قواعد أمریكیة إلى إسرائیل مباشرة 

 حقیقة بعد أصبححتى أنها بدأت تفكر في التدخل كأجراء احترازي لمواجهة التقدم العربي الذي 
. والواقع أن )2(الحصینة مواقعه بسقوط خط بارلیف وتدمیر اإلسرائیلیة تحطمت نظریة األمن أن

 تشرین أول حیث توقفت القوات المصریة عن التقدم 8مجرى الحرب بدأ یتغیر اعتبارًا من یوم 
بعد إقامة تحصیناتها على عمق عشر كیلو مترات شرق القناة ، وبدأت باتخاذ مواضع دفاعیة 

 من تركیز اإلسرائیلیةاألمر الذي أتاح للقوات ، وتوسیع رؤؤس الجسور وسد الثغرات فیما بینها
قواتها على الجبهــة السوریة حیث قامت طائراتهم بتوجیه غاراتها المركزة على المدرعات السوریة 

 أنمما اضطرها إلى إیقاف الهجوم ، واتخاذ وضع دفاعي أمام التفوق الجوي للعدو على أمل 
 .  )3( من االنفراد بهاهیبدأ المصریون بالهجوم لتخفیف الضغط على الجبهة السوریة ومنع

      لقد بدأ الخالف یظهر واضحا بین القیادتین السوریة التي تفاجئت بوقوف القوات المصریة 
 المصریة القیادةعن استغالل نجاحها الواسع في العبور ومواصلة زحفها نحو المضائق ، وبین 

ترید التقدم خارج أطار مظلة الدفاع الجوي التي یوفرها حائط الصواریخ قي غرب  التي ال
 سعد الدین الشاذلي بزیارة میدانیة إلى الجبهة في جو لواء تشرین أول قام ال8 ففي یوم ،)4(القناة

 لواحد من حصون بارلیف التــي سقطت بید الفرقـة تفقده إثناء مذكراتهطبیعي حیث یقول في 
الثانیة ((ماأغرب هذا الشعور الذي أحس به وأنا ادخل الحصن ، ها نحن ندخل حصونهم 

 األمر الذي یعني ببساطة انه غیر مكترث لما یحصل على الجانب )5(مرفوعي الرأس والكرامة))
  .    ألیها التي یسعى أهدافه كان قد حقق هاألخر في الجبهة السوریة ألن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1974، بیروت ،35، العدد ، مجلة الدستور الدولیة ،  الصحافة العالمیةمرآة الحرب في  ،إبراهیم كروان  )1 (
 .84-83ص ،
 .1973/10/8 في 30330/9/259 الوثیقه رقم، في واشنطن تقاریر السفارة العراقیة  ، د.ك.و، بغداد )2( 
)3(Abraham ben-Zvi,op,cit,p112 مجلة شوؤن  ،  الرابعةاإلسرائیلیةالحرب العربیة   ،األیوبيهیثم  ؛

 .25ص ،1973، بیروت ،27، العدد  فلسطینیة
    Andrew.mc.Gregor,op,cit,p281  ؛391صمصدر سابق، ،أكتوبر ، حرب  سعد الدین الشاذلي )4(

 .73مصدر سابق، ،  في محكمة التاریخأكتوبرحرب  ، عبد العظیم رمضان )5 (
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ظل القادة السوریون ینتظرون بفارغ الصبرأن یتحرك الجیش المصري إلى منطقة المضائق 
ولم یجدوا مبررًا لعدم تقدمهم وكانت رؤیتهم تتجه في بادئ األمر إلى أن جمود الموقف 

المصري لم یكشف عنة ألعتبار عسكري ؛ لكنهم لم یشُكوا لحد هذا الوقت بأن المصریین 

 وسرعان ما أنتبهت إسرائیل إلى كون نوایا وأهداف الجیش المصري متواضعة  )1(قد خذلوهم

 المصریون قامــوا بحفر خنادق دفاعیـــــــة لهم على طول أنوأوضح استطالعها الجوي 

الجبهــة ، وأكـــــــــــدت ذلك إشارات أمریكیــة واضحة السیما وان السادات كان بعــــد أربع 

  كیسنجرإلى رسالــــة )2(وعشرین ساعة من الحرب قد أرسل ســـــرًا وعن طریــق (قنــاة خلفیة)

 وال نوسع المواجهة)) وكانت هذه األخبار االشتباكات نعمق أنننا ال نرید  إیقول فیها ((

. )3(بالتأكید تنقل إلى إسرائیل على الفور

 الجوي بالتحول فورًا إلى سالحهأمَر موشي دایان صبیحة الثامن من تشرین –أكتوبر      

 الطیران هو القوه الوحیدة القادرة على إیقاف الزحف السوري  أنالجبهة السوریة ألنة أدرك 

نه الحاجة لتوفیر أي قوات على جبهة سیناء المستقرة تماما ؛ لقد كان السوریون یقاتلون أو

 منحدرات نهر األردن واحتالل جبل إلىبضراوة منقطعة النضیر فقد كان هدفهم الوصول 

 الهجمات اإلسرائیلیة بوجه الجوالن والحفاظ علیها والصمود استعادةوبالتالي  ، الشیخ

 واجهت القوات السوریة لوحدها سالح الجو اإلسرائیلي  9 و8 و7خالل األیام  و)4(المضادة
ــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Howard Blum,op,cit,p162؛336مصدر سابق ، ص، ) باتریك سیل 1 (
) أشارت المصادر إلى وجود قنوات اتصال بین السادات واإلدارة  األمریكیة منذ وقت سابق للحرب وهذه 2(

االتصاالت تتم عن طریقین احدهم علني عن طریق مكتب رعایة المصالح األمریكیة في القاهرة  واآلخر سري 
بین مدیر عام المخابرات احمد إسماعیل  ویوجین ترون عنصر االتصال السري  في بعثة رعایة المصالح الذي 

  في البیت األبیض ، ودخل الشهیرة  الشرق األوسط في  واشنطن ثم إلى لجنة األربعین شؤونیرتبط بدائرة  
ضمن هذا النطاق عدد من الصحفیین ورجال األعمال القریبین من صنع القرار األمریكي. للمزید انظر ، مجمد 

 ؛ محمد عوض ، الحرب العالمیة-سري جدا ، المكتب المصري 165حسنین  هیكل ، خریف الغضب ، ص 
      .195، ص1974الحدیث ، القاهرة ،

 .334  ؛ أمین هویدي ، الفرص الضائعة ، مصدر سابق ،ص337) باتریك سیل ، المصدر السابق ، ص3(
 ؛ د. ك . بالیت، الحرب  Howard Blum,op,cit,p275 ؛337) باتریك سیل ، المصدر نفسه ، ص4(

 .33 ، ترجمة طالل الكیالي ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ،(د.ت) صاإلسرائیلیةالعربیة 
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 القاذفة ضد الدبابات ، وأستطاع إیقاف الهجوم طائراته حین أستخدم  طاقاتهبكامل 

عادة إالسوري ورغم الخسائر الكبیرة التي تعرض لها اإلسرائیلیون إال أنهم تمكنوا من 

القوات السوریة إلى(الخط األرجواني) وهو الخط الفاصل بین الجبهتین قبل الحرب ، 

 أن یتحولوا إلى الدفاع بعد أن حدث دمار واسع  في شبكة الدفاع الجوي السوري واضطروا

. )1(وفقدوا المئات من الدبابات والدروع الثقیلة فضال عن الخسائر البشریة

وكان للعراق دورًا متمیزًا في المعركة حیث وصلت إلى سوریا فرقتان عراقیتان مدرعتان   
) حیث دخلت القوات 21 ثالثة أسراب من طائرات (المیغ إلى إضافةوفرقة مشاة ، 

 بعد أن أصبح معسكر (قطنه) السوري ضمن 1973 تشرین أول 10العراقیة المعركة یوم 
 ، وقد استخدمت القیادة السوریة اللواء الثاني عشر العراقي (لواء اإلسرائیلیةمرمى المدفعیة 

 المكون من ثالث ألویة مدرعة بقیادة الجنرال اإلسرائیليخالد بن الولید) لمواجهة الهجوم 
 على سریة دبابات واالستیالء الهجوم إیقاف(بلید) حیث استطاع اللواء العراقي من 

 12/13.وفي لیلة )2(اإلسرائیلیةسنتورین ووصل إلى مسافة مائة متر عن مقر القیادة 
 أحد أجنحة العدو المتقدمة ودخل معها في باتجاهتشرین أول تحرك لواء عراقي آخر 

 بالقوات السوریة ؛ األمر الذي أضطر إسرائیل واإلحاطة االلتفافمعركة حامیة ومنعها من 
 دمشق بعد أن أصبحت على مسافة أربعین كیلوا متر احتاللللتراجع عن خططها في 

 أعلنته، وقد بلغت خسائر القوات العراقیة على الجهتین السوریة والمصریة وفقا لما )3(منها
) جریح بینهم 217) شهیدا و(835 (1975 أیار 14المصادر العسكریة العراقیة في 

) 738) سیارة عسكریة و(249) دبابة و(111) طائرة و(29) ضابطا فضال عن (47(
. )4(قطعة سالح مختلفة

  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 واالتحاد السوفیتي من الصراع المصري األمریكیة المتحدة المسعودي ، سیاسة الوالیات إبراهیمعبیر خلیل  )1 (

 .115ص ،2011، جامعة بابل ، كلیة التربیة رسالة ماجستیر(غیر منشوره) ، 1981-1970 اإلسرائیلي
 ، وجهات نظر وتحلیل ، ترجمة خلیل إبراهیم الزوبعي 1973) مجموعة باحثین ، حرب تشرین ـــــ أكتوبر 2(

 .232، ص2002 ، بغداد ، 1ومحمد نجم الدین ، بیت الحكمة ، ط
 .365 ، مصدر سابق ، ص1973) یوسف محمد عیدان الجبوري ، التضامن العربي وأثرة في حرب تشرین 3(
،  1، دار الشؤون الثقافیة العامة، ط1973- 1958) یونس حسن حمد السامرائي، العراق والقضیة الفلسطینیة 4(

 . 169 ، ص1999بغداد ، 
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 تطویر الھجوم ومعارضة سعد الشاذلي •
 

    نتیجة لقرار وزارة الحرب اإلسرائیلیة بتركیز المجهود الرئیسي ضد سوریا بدأت القیادة 

 بتكثیف غاراتها على أهداف إستراتیجیة في أعماق سوریا وركزت على اإلسرائیلیةالجویة 

 السوریة ، ومبنى اإلذاعةمواقع حیویة في دمشق ، فهاجمت مبنى وزارة الدفاع ومحطة 

 العامة وأصابت القنابل األحیاء السكنیة المجاورة في محاولة للضغط على سوریا ألقیاده

 )1(اإلسرائیلیةوٕاجبارها على الخروج من الحرب ، وبالتالي أخضاعها لشروط األستسالم 

 من هضبة االنسحاب تشرین أول إلى 10 السوریة في ألقیاده هذا الموقف اضطرت وٕازاء

 احتالل القنیطرة وهي البلدة الرئیسیة في بإعادة اإلسرائیليالجوالن ، وقام سالح المظالت 

 للهجوم األول وهو خط الشروع األرجواني الخط إلىهضبة الجوالن وواصلوا تقدمهم 

 القیاده المصریة تطالب إلى وقد أرسلت سوریا طلبات ملحة .)2(السوري في بدایة الحرب

 بعد استهدافهم للعاصمة دمشق ؛ اإلسرائیليبضرورة تدخل القوات الجویة لضرب العمق 

 درجة ضرب المواقع المدنیة  إلىلكن السادات رفض ذلك األجراء ألنة الیرید تصعید القتال 

 السادات على واقع الحال ، إلطالعوقد أوفدت سوریا احد ضباطها الكبار إلى القاهرة 

 وتخفیف الضغط على اإلسرائیلیةومناشدة المصریین بشن هجوم فوري لتشتیت القوات 

.  )3(سوریا

 مركز القیادة إلى أول تشرین 11   ولدى عودة الفریق سعد الدین الشاذلي من الجبهة یوم 

 المضایق- فاتحة الوزیر احمد إسماعیل في موضوع تطویر الهجوم نحو 10رقم -

واستكمال المرحلة الثانیة من خطة الهجوم المصري ؛ لكن الشاذلي رفض بشدة ألنة الیرید 

-10 من مظلة الصواریخ التي توفر لها الحمایة ضمن نطاق تواجدها بحدود قواتهأخراج 

 تأكیده  إسماعیلن أول أعاد الوزیر احمد ـــــــــــ تشري12في الیوم الثاني .)4(اةــ كم شرق القن12
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 225-224ص ، مصدر سابق ، جمال حماد )1(
 226ص  ،نفسهالمصدر  )2(
 340ص ، مصدر سابق ، باتریك سیل )3(
  Howard Blum,op,cit,p275           ؛ 406،ص مصدر سابق ،أكتوبر حرب  ، سعد الدین الشاذلي )4(
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بان البد من تطویر الهجوم لتخفیف الضغط على الجبهة السوریـــة ، ومرة أخرى یرفض    

 خــروج أي الظروف غیـــر مناسبـــة ألي عملیــــــــة غیــــر محسوبــــــــــة ، وان أنالشاذلـي الفكرة بداعي 

للقـــوات المصریة سوف یعرضها للتدمیر فورا ، لكنة لم یقدم بدیال للطرف السوري الشریك 

األساسي في المعركة ، والذي دخل بدافع تحریر كامل الجوالن وصحراء سیناء ولیس عبور القناة 

 بلغها التيلقد بدا واضحا الخالف بین القیادتین على جبهتي القتال فخطة الشاذلي  .)1(فقط

 قائمة على خداع الجانب أساساً  أنها فهمها أو أسيءالجانب المصري للقیادة السوریة كانت 

السوري فخطة المآذن العالیة تركز على عبور القناة وأجراء (وقفة تعبویة) قد تمتد ألسبوع أو 

 في المضایقأسبوعین أو أكثر ، وبعده یمكن العمل بالخطة (جرانیت) المعدلـــة للوصول إلى 

 إسماعیلحین كان السوریون یؤكدون مواصلة القتال حتى التحریر الكامل باالتفاق مع احمد 

. )2(القائد العام للقوات االتحادیة

 اللواء یحیى نوفل یتلقى اتصاالت االتحادیة األثناء كان رئیس هیئة العملیات ه     في هذ

 من الجانب السوري حول الوقت الذي یبدأ فیه الهجوم المصري ، وأصبح یشعر بمزید من متكررة

 ، وأزاء هذا إسماعیلالحرج وهو یعرض بین ساعة وأخرى مایتلقاة من برقیات على الفریق احمد 

ذ قرارًا بالقیام بالمرحلة الثانیة من الخطة وتطویر الهجوم ــ یتخأنالضغط السوري اضطر السادات 

ى قادة الجیش ـیس فورًا إلـ ونفذ وزیر الدفاع أوامر الرئ)3(1973 أكتوبر- تشرین أول 12یوم 

ر ـــــــــراء أبلغُه الوزيـــــي لهذا األجـــــ الشاذل رفضوم التالي ، وعندــوم صباح اليـــــدأ الهجــعلى أن یب

 أكتوبر، وبالفعل 13المضائق صباح الغد  ي یحتم علینا تطویر الهجوم إلىــــــ(( أن القرار سیاس

ویذكر محمد حسنین ، )4(ة التي أرسلت ألیهم ))ـــق الخطــــــرق وفـــــر لقادة الفـــــدرت األوامـــــــص

وات المسلحة  ــــــــــول رأي القـــــــس حـــــــــــــع الرئيــــــــــــ الحدیث مإلیه-طلب 10ل أن المركز رقم -ـــــهیك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السالح أكتوبرحرب  هیكل ،محمد حسنین  ؛ 407ص مصدر سابق ، ،أكتوبرحرب  سعد الدین الشاذلي ، )1(

 Howard Blum,op,cit,p280 ؛ 134ص ، مصدر سابق ، والسیاسة

 ؛ سمیر عبده ، حافظ 79ص ، مصدر سابق ،  في محكمة التاریخأكتوبرحرب  ، عبد العظیم رمضان )2(

 88 ،ص2011 ، بیسان  للنشر والتوزیع واألعالم ، بیروت ، 2000-1970األسد یحكم سوریا 

 347، مصدر سابق ، ، البحث عن الذات  السادات أنور)3(

 243ص ، مصدر سابق ، جمال حماد )4(
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 عواقب عسكریة مهمة ، وأنهم لیس مع  لهكون اغلب الضباط یرون أن الهجوم ستكون       
نـه سمع أو)  الیرید التدخل في العمل العسكري)ه(ألن(هذا القرار لكنه اعتذر عن هذا الدور

 الیعرفون الظروف القیادةمن السادات ما یفید أن الذین یتابعون الموقف من خارج 
 ویؤكد اللواء محمد ،)1( العصیبةألحظات هذه التي تتحكم في صدور القرار في توالضرورا
 الخطة العسكریة مع سوریا تقضي بالوصول إلى خط المضائق كهدف إنالجمسي 

 رؤوس عدد من وٕانشاء الخطة عمل (وقفة تعبویة) بعد اقتحام القناة هذهنهائي،ولم تحتم 
الجسور كما یفهم من مذكرات الشاذلي بل نصت على تطویر الهجوم شرقا حسب 

الموقف، وكان الوقت مهیأ تماما بعد النجاح الكبیر للعبور المصري ، لكن الفریق احمد 
 حتى تشرین أول 13  إلى9 كان حذرا أكثر مایجب وظل ینتظر طویال من یوم إسماعیل

 الفریق سعد الشاذلي حینما قال ((أن إلیه، ولعل هذا یؤكد ما ذهب ) 2(ضاعت الفرصة
الفریق احمد إسماعیل یتصف بالتردد فهو یفضل أن یتلقى األوامر على أن یصدرها )) 

ویؤید ذلك الكاتب محمد حسنین هیكل الذي التقى احمد إسماعیل وسأله فكان جوابه حذرا 
ومترددا أكثر من اللزوم  رغم انه القائد العام للجبهتین في سوریا ومصر وكان یفترض إن 

 وقد حاول الشاذلي تأخیر الهجوم یوما .)3( كهذهخطیرة جرأة وحزما في مواقف أكثریكون 
آخر بعد اعتراض قائدي الجیش الثاني والثالث على طریقة تقدم المدرعات وهم من صنف 

اط ـــــالنق  ةــــــاجمــــا مهــــــــــات ال یمكنهـــــــــدرعــالمدفعیة ، والبد من سماع وجهة نظرهم لكون الم
العمق والقیام بعملیات االلتفاف   االختراق فيخاصیتها علىد ــا ستفقــــة ألنهنالمحص

   .)4(1973لكن القرار كان سیاسیًا ونفذ في الرابع عشر من تشرین أول-اكتوبر والتطویق ؛
أنطلق الهجوم المصري في الساعة السادسة والنصف صباحًا على أربعة محاور رئیسیـة ، وكان و

 ومزودة بمعلومات مسبقة عن  تمامًا ،مستعدة اإلسرائیلیةوات ـــــــة أن القــــــذ البدايـــــًا منــــــواضح
 والمشاة وكتائب ة فقد حشدت تسعمائة دبابة وعدد من الفرق المدرعةــــه األساسيـــــــــالهجوم واتجاهات

 المظالت فضال عن الصواریخ التي وصلت حدیثا عن طریق الجسر الجوي األمریكي مباشرة إلى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Howard Blum ؛ 440ص ، مصدر سابق ،  السالح والسیاسة أكتوبر، هیكل محمد حسنین )1 (
,op,cit,p281    

 297 ص، مصدر سابق ، محمد الجمسي) 2(
 السالح  أكتوبر، هیكلمحمد حسنین  ؛ 229ص  ، مصدر سابق ،أكتوبر سعد الدین الشاذلي، حرب  )3(

 441ص والسیاسة،
 ،  عاما من عمر مصرفي الحرب والمخابرات والسیاسة70 وخفایا  أسرارمشاویر العمر- كمال حسن على، )4(

 225ص ،1994  ، ، القاهرة1 طدار الشروق ،
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فشل الهجوم بعد ساعات قلیلة من انطالقته فقد استطاعت القوات وقد .)1(مطار العریش      

) دبابة بمجرد تحركها خارج أطار الحمایة الجویة ، وتم إسقاط عدد 250 من تدمیر(اإلسرائیلیة

كبیر من الطائرات ، وصدت الهجوم الذي بدا مشتتا وغیر منسق في حركة قطاعاته العسكریة ، 

 سعد الشاذلي بالتحرك لواء مركز القیادة وكلف الإلىوفي الساعة الواحدة حضر الرئیس السادات 

بعد وصوله إلى الخطوط و )2(إلى الجبهة لرفع معنویات الجنود واالطالع على أسباب التراجع

األمامیة تبین له أن اللواء سعد مأمون قد أصیب بنوبة قلبیة وانه یجري نقلة إلى المستشفى وترك 

 بالقادة اآلخرین تبین فشل الهجوم بكل محاورة ، وعاد الشاذلي إلى اتصاله لنائبة ، ولدى ألقیاده

مقر القیادة  لیال عارضا واقع الحال أمام الرئیس ووزیر الدفاع حیث اصدر السادات أمرًا بإیقاف 

  .)3(الهجوم وتجمیع القوات في أماكنها األولى

 تراقب الموقف وقد استعادت زمام المبادرة بعد أن أوقفت الجبهة السوریة تماما إسرائیلكانت    

 قبل )4( شارون)أریل تقوم بهجوم معاكس طبقا لما طرحه (أنوصدت الهجوم المصري فقررت 

ة سینــاء واكتشفت ــة كانت تحلق فوق جبهــأیام ، وقد التقطت معلومات مؤكدة من طائرة أمریكي

 التي تبناهـا ألفكرهــاة وهي ـــوجود ثغــرة بین القطعات المصریة یمكن استغاللها في غرب القن

. )5( المنقولة جواً بقواته في العبور القادةشارون وبعض 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  السالح والسیاسة ، مصدر سابق ، أكتوبر، هیكل مجمد حسنین ؛ 254ص ، مصدر سابق ، جمال حماد )1 (

 342 ، صمصدر سابق  ، باتریك سیل ؛ 446ص
  273ص ،مصدر سابق ،  جمال حماد )2(
 447ص ، مصدر سابق ،  السالح والسیاسة أكتوبر، هیكل محمد حسنین )3(
، وكان والداه من  بفلسطین أیام االنتداب البریطاني  في قریة كفار مالل1928 شارون في عام أریل  ولد)4(

الیهود األشكناز الذین هاجروا من شرقي أوروبا.. ویذهب البعض إلى وصفه كمجرم حرب بالنظر إلى دوره 
 إلى االستقالة من منصب 1983وقد اضطـُّر سنة  1982عام  العسكري في االجتیاح اإلسرائیلي لجنوب لبنان

أنه لم یفعل ما   للتحقیق في مذبحة صبرا وشاتیال وزیر الدفاع بعد أن قررت اللجنة اإلسرائیلیة القضائیة الخاصة
 كانون وفي،  اإلسرائیلیة فاز باغلبیة ساحقة وشكل الحكومة 2001 وفي انتخابات  ،یكفي للحیلولة دون المذبحة

 2013 استمرت لعدة سنوات حتى أعلنت وفاته في آب عام دماغیة جلطة بعد غط في غیبوبة2006 الثاني
                                http://ar.wikipedia.org/wikiرللمزید انظ

                                                
 415مصدر سابق ، صحرب أكتوبر ، الدین الشاذلي ،  ، سعد413مصدر سابق ، ص ، ) محمد الجمسي5(

 

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki
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 ثغرة الدفرسوار •
 تشرین أول بعد قرار تطویر 12كانت الحرب تسیر لصالح الجبهة العربیة حتى یوم      

 سعد الشاذلي بشدة ، وكانت معارضته تنطلق من عدة مبررات لواءالهجوم الذي عارضة ال

 التي ستكون مهیأة لتدمیر القوات المصریة حال خروجها إلسرائیلمنها  تفوق القوه الجویة 

من مظلة الصواریخ وهو ما حصل فعال بعد الهجوم ، كما أن الهجوم لن یستطیع الصمود 

 ، فضال عن وجود قوات كافیة لدى المبادرةطویال بسبب طبیعة وطول الجبهة وفقدان 

 لقد بات .)1(إسرائیل في المنطقة لن تجبرهم على تخفیف الضغط على الجبهة السوریة

 أكتوبر- تشرین أول هو الذي فتح الطریق الى تنفیذ عملیة (الغزالة) 14واضحا أن هجوم 

 مطروحة في الفكر العسكري الفكرة التي فتحت ثغرة الدفرسوار فقد كانت هذه اإلسرائیلیة

 األیاملدى إسرائیل منذ بدایة الحرب ؛ لكن االنتصارات التي حققتها القوات المصریة في 

 یشعرون  بأن وضع الجیش ال یحتمل مزیدا من الخسائر ناإلسرائیلیي جعلت القادة األولى

. وبعد فشل الهجوم المصري انطلق شارون في عملیة )2(في هجوم مشكوك في نجاحة

 قام بإنزال قواته المحمولة جوا في إذ  علیهاناإلسرائیلیي هالغزالة ذلك االسم الذي أطلق

منطقة الدفرسوار خلف الخطوط المصریة ، والتي قلبت موازیـــن  القتال وكانت سببا مباشرا 

. )3( النارأطالقفي قبول السادات بوقف 

 المصریة فكره واضحة عن تطویر العملیات أو توقع رد فعل العدو  القیادة    لم یكن لدى 

 سعد الشاذلي ((كنا نناقش بالتفصیل خطة المآذن العالیة ونمر مرور للواءحیث یقول ا

 كانت مستبعدة تماما أنها وهذا یعني ،)4(الكرام على الخطة الخاصــة بتطویر الهجوم))

خاطئًا    وعدوه قرارًا سیاسیاً أولتشرین 14وم یوم ــة الهجلـأ بعض الضباط بمواصـــحتى تفاج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 412ص ، صدر سابق، م أكتوبرحرب  سعد الدین الشاذلي، )1(
 135،ص مصدر سابق ،  في محكمة التاریخأكتوبرحرب  ، عبد العظیم رمضان )2(
 ، القاهرة ،134العدد  ، مجلة السیاسة الدولیة ،  والنتائج األسبابثغرة الدفرسوار- ، حسام سویلم )3(

 181،ص1998
 Howard Blum,op,cit,p316 ؛ 41ص ، مصدر سابق ،أكتوبرحرب  سعد الدین الشاذلي، )4(
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 الكافیة بعد القرار بدفع االحتیاط اإلستراتیجي إلى المعركة اإلجراءات   وبالتالي لم تتخـــذ 
. لقد كانت )1( ینفذ من خاللها العدو اإلسرائیليأنالذي أفضى إلى وجود ثغرة أستطاع 

إسرائیل تهدف من وراء عملیة الغزالة كما یطلقون علیها إلى :- 
 المضائق وعدم التفكیر به نهائیًا ألن یعني باتجاهأوالً - إیقاف تطویر الهجوم المصري 

  إسرائیل.خنق 
 ، ألثغره الغرب للتعامل مع إلىثانیاً - أجبار المصرین على سحب قواتهم من شرق القناة 

 التعامل مع القوات الباقیة ، وتصبح إمكانیة تدمیرها سهلة إلسرائیلوعند ذلك یمكن 
 .)2(وممكنة

لذلك رفض السادات والقیادات العسكریة المتمثلة بوزیر الدفاع وهیئة األركان فكرة سحب 
 عدة منها:- العتباراتالقوات من الشرق 

- عدم التأثیر على نفسیة العسكري المصري الذي یشعر بالنصر وبالتالي فهو مندفع 1
 .للقتال في ظل هذا الشعور الحماسي

 مصر معناه أعطاء باتجاه- إن إصدار أمر ولو جزئي بسحب بعض القوات من الشرق 2
تخشى القیادة المصریة أن یتحول إلى فرار الجنود  ، وهو ماواالنكسارانطباع بالتراجع 

 .)3(1967على غرار ما حصل في حرب حزیران
 المصریین أزاحت فأن إسرائیل ستستخدم ذلك إعالمیًا وسیاسیًا بأنها   الشك

 الشاذلي كان یرى المناورة بالقوات لواءوأعادتهم إلى خلف القناة ، ورغم أن ال
 أن طبیعة إال وهو محق في ذلك ،  عسكري ولیس تراجعأسلوبوتحریكها هو 

 السیاسیة واإلعالمیة والشكوك الدولیة التي تثار حول قدرة المقاتل وتراكماتهالصراع 
یل یجعل قرار القیادة المصریة هو اآلخر ــــود بوجه إسرائــــــالمصري على القتال والصم

رة بما ـــــــل مع الثغـــــرورة التعامــــة من الشرق،وضــــــمحقًا بعدم سحب القوات العسكري
لدیها من قدرات عسكریة في الغرب. 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 440مصدر سابق،ص الفرص الضائعة، ،  هویدي أمین)1(

 Howard؛184-182ص ، مصدر سابق ،  والنتائج األسبابثغرة الدفرسوار- ، حسام سویلم )2(
Blum,op,cit,p314   

 131ص ، مصدر سابق ،  رمضانإلىالطریق  ، هیكل) محمد حسنین 3(
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بدأ االختراق اإلسرائیلي یتسع ویزداد بوصول أعداد أضافیة من الدروع والمدفعیة إلى     

 متر لعبور الدبابات ، وقامت 200الثغرة حیث تمكنت من نصب جسر على القناة بطول 

بتدمیر مواقع الصواریخ  وشبكات اإلنذار حتى شارفت على الوصول إلى مدینة 

 .)1( أهداف الهجومضمن التي كانت اإلسماعیلیة

 تشرین أول لتدارس 16   سارعت القیادة المصریة إلى عقد مؤتمر القوات المسلحة في 

 التالیة بحضور الفریق احمد إسماعیل ورئیس أركان الجیش وقادة الفرق وجرى الخطوة

 تفاصیلهالحدیث حول تصفیة الثغرة واتفق الجمیع على هذا األجراء؛لكنهم اختلفوا في 

. )2(وكیفیة التنفیذ

 إلى االتزان أعادة تقوم على أساس الثغرة سعد الشاذلي لمعالجة لواء     لقد كانت رؤیة ال

المواقع الدفاعیة وذلك بسحب جزء من القوات المصریة شرق القناة تتضمن فرقة المدرعات 

ولواء مدرع من الجیش الثالث دون أن یؤثر على توازن المواجهة مع العدو في الخطوط 

األمامیة ، ویتم الهجوم في الیوم التالي من ثالثة اتجاهات على أن یكون أساس المبادأة 

؛ لكن الوزیر احمد )3(اإلسرائیلیةمن غرب القناة لقطع األمداد الرئیسي ومحاصرة القوات 

إسماعیل رفض سحب القوات من الشرق ، وان یتم التعامل مع الثغرة بالقوات الموجودة في 

الغرب وخاصة الفرقة الرابعة المتمركزة قرب ترعة اإلسماعیلیة وتسد الطریق امام القوه 

 ، وان عملیة سحب القوات من الشرق قد یؤثر على معنویات الجنود ، وقد اإلسرائیلیة

.  )4(یفسره العدو على انه ضعف فیزید من ضغطة على القوات المصریة

 القضاء باإلمكان التي عبرت في البدایــة لم تكن كبیـــرة وكان اإلسرائیلیة   ویبدو أن القوه 

  تتجاوز المائتي لمأنها حیث بالمغامـــــرة إسرائیــــل في ت وصفأنهاة لدرجــة ــــــــا بسهــولــــعلیه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                        ؛136 رمضان، مصدر سابق ، صإلى) محمد حسنین هیكل ، الطریق 1(

Blum ,op ,cit ,p315                                                                     Howard 
      

 123 سعد الشاذلي ، مصدر سابق،أیام) سمیر الجمل ، الكبریاء 2(
 418) سعد الدین الشاذلي ، حرب أكتوبر ، مصدر سابق ، ص3(
 442 هویدي ، الفرص الضائعة ، مصدر سابق ، صأمین ؛ 418 ، صنفسه) المصدر 4(
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نة قام بتوزیعها إلى مجموعات صغیرة إ    جندي بقیـادة شارون وحتى بعد عبور الدبابات ف

وفتح ثغره  تتكون من دبابتین ومدرعة للقیام بحرب عصابات خلف الخطوط المصریة

. )1(اإلسرائیلیةواسعة في السماء التي تحمیها شبكة الصواریخ لتنفذ من خاللها الطائرات 

 على وجود ألثغره     لقد حاول الكثیر من العسكریین والسیاسیین المصرین إلقاء تبعة هذه 

 من خالل ناإلسرائیلیيالدور األمریكي الذي نقل إحداثیات المعركة وأجواء القتال إلى القادة 

طائرة االستطالع السابق ذكرها ، ورغم صحة هذا االدعاء إال إن الخطأ  األكبر یقع على 

 الواضح في القیادة العسكریة وعدم االنسجام حتى أن بعض الضباط الشباب االختالف

توجهوا لیًال للرئیس السادات وعرض الخالف أمامه باعتباره القائد األعلى للقوات 

 تشرین أول ، وسمع من القادة موقف 16 الذي حضَر إلى مركز القیادة یوم .)2(المسلحة

 الرئیس رفض فكرة سحب أن أال الثغرة لمواجهة خطتهالقوات المسلحة وشرح الشاذلي 

سمع منك هذه االقتراحات الخاصة بسحب القوات من أ الشاذلي ((ال أرید أن محذراً القوات 

 الشاذلي إلى لواءالشرق وٕاذا أثرت هذا الموضوع ثانیة فأني سأحاكمك)) وهذا ما دفع ال

.   )3(التفكیر في االستقالة لوال انه لم یرغب بترك القوات المسلحة في تلك الظروف الحرجة

 أن األخبار التي نقلت للسادات كانت مظلله وغیر صحیحة عن إلیه    مما تجدر اإلشارة 

 فقد قلل اللواء تیسیر العقاد الذي خلف اللواء سعد مأمون في قیادة الجیش الثاني الثغرة

حین أرسل بالغا وصف فیه أالختراق بأنه جماعات  صغیره وان الجیش یقوم باإلجراءات 

الالزمة للقضاء علیها وفعال أرسل كتیبة صاعقة مدعومة ببعض الدبابات ولكنها منیت 

أن السادات بدأ یتعامل كما لو انه قائد عسكري وان  ـــــفي ذات الوقت ف و.)4(ةـــبخسائر فادح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 139، ص  في محكمة التاریخ ، مصدر سابقأكتوبرعبد العظیم رمضان ، حرب  )1(
 ؛ عبد العظیم رمضان ،487-486 السالح والسیاسة ، مصدر سابق، صأكتوبرهیكل،  محمد حسنین )2(

 140ص ،نفسه المصدر 
 122،ص مصدر سابق ، مصطفى عبید )3(
 141 في محكمة التاریخ ، مصدر سابق،صأكتوبرعبد العظیم رمضان ، حرب  )4(
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 إلى التورط في مسؤولیة القرارات ودفعته بعد أنباء الثغرة ،  انتابتهحالة عصبیة   

 ببعض قادة االتصالالتـي كانت تصدر عن مركز العملیات حتـى انه بادر إلى  (التكتیكیة)

 خلقت جوا من الرهبة داخل القیادة مما جعل الثائرةالفرق في المیدان ، وان أعصابة 

.  )1(الضباط یؤثرون الصمت والیفصحون عن وجهة نظرهم

 بید أن الرئیس السادات ألقى باللوم على رئیس أركان الجیش بأنه لم یتعامل مع الثغرة     

 أكتوبر-  تشرین إلى الجبهة حیث أمضى لیلة كاملة في 16بالسرعة الالزمة بعد أرسالة یوم 

 إلىعاد 19جمع المعلومات ، وٕانشاء قیاده ینافس فیها غریمه الفریق احمد إسماعیل ، وفي یوم 

ویكرر السادات بشيء من التفصیل اتهامه ، ) 2(القیادة منهارا وطالب بسحب قواتنا من الشرق

 الساعة الواحدة بعد منتصف أكتوبر 19 واالنهیار التام فیقول ((في ألثغرهللشاذلي بالتسبب في 

اللیل فوجئت بأحمد إسماعیل یطلبني ألمر مهم وفهمت إن األمر سیاسي وعسكري معا وانه البد 

من الحضور فورا ، وكان ذلك شیئا خطیرا وراحت األفكار تدور في رأسي فقد رأیت الكثیر من 

 وكان سعد الدین الشاذلي قد أصر على استدعاء الرئیس .)3()) األزمات وأورثتني أن أكون هادئاً 

 ومنهم اللواء سعید الملحي قائد المدفعیة حینما اختلف مساعدیه بعض نصحهكما یذكر بعد أن 

 یحضر أن وقال له ((ان الوضع خطیر ویجب ألثغره في معالجة إسماعیلمع الوزیر احمد 

 وجهة نظر القادة )) وقد حاول الوزیر ثنیة عن رأیه ألن الوقت متأخر إلىالرئیس لالستماع 

         .)4(لیال؛ لكن إصرار الشاذلي اضطره لالتصال بالرئیس

ذ ــــــحضَر السادات إلى مركز القیادة وهو یشعر بصعوبة المسألة وتأزم الوضع والبد أن یتخ     

اللواء حسني  ال به لكنــق احمد إسماعیل ((تردد في االتصــــر السادات أن الفريــــــــقرارًا ما ، ویذك

مبارك قائد القوه الجویة حینها وضباط آخرون طلبوا منه حضور الرئیس ، فالشاذلــي جاء من 

. )5(الجبهة یطلب االنسحاب من سیناء بینمــا یرى مبارك إننا منتصرون))
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 144، صعبد العظیم رمضان ، حرب اكتوبر في محكمة التاریخ ، مصدر سابق ) 1(
 373 ، صأنور السادات ، البحث عن الذات ، مصدر سابق) 2(
 367، ص2010 ، القاهرة،  4، دار المعارف ، ط  منصور ، من أوراق الساداتأنیس) 3(
 435ص ، مصدر سابق ،أكتوبر) سعد الدین الشاذلي ، حرب 4(
 367ص ، مصدر سابق ،  منصور أنیس)5(
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 مقر القیادة وجدت الصمت الرهیب ، وكان إلى((عندما دخلت :یقول السادات       
 كي یحمل األعباء فأمراض السرطان مروعه تؤهلهاألطباء اخبروني أن حالة إسماعیل ال 

 غیر قادر على التفكیر السلیم واتخاذ تجعلهثم إن كمیة (الكورتیزون) التي یتعاطاها 
، ولم یكن في وسع السادات أبعادة ألسباب إنسانیة في تلك الظروف ، ولدى )1(القرار))
 رئیس أركان الجیش عاد من الجبهة ، ویطلب ((أن نسحب أن أخبروه القاعة إلىوصولة 

 الثغرة وان شیئًا خطیرًا قد یحدث ، والبد من ادخلوسرائیلین إلقواتنا من الشرق ألن ا
 ، لكنة إلیهماالنسحاب حفاظا على القاهرة)) لذلك طلب السادات حضور القادة لیستمع 

 سوف تتعامل مع القیادةأمر بعدم سحب أي عسكري أو بندقیة من الضفة الشرقیة وان 
 .)2( ، وفي نفس الوقت أمر بعزل الشاذلي دون أن یبلغ بالقرارالثغرة

 في كتابة البحث عن شهادته      والواقع إن هذه الشهادة للرئیس السادات تزید على 

 منهارًا من وعودتهالذات فباإلضافة إلى إضاعة الشاذلي للوقت في جمع المعلومات 

 ضد إسماعیلالجبهة فهي تضیف أن حسني مبارك كان له دور في أثارة الفریق احمد 

 ضد رئیس أركان الجیش ، من جهة أخرى فأن هذه الشهادة نفسهالشاذلي وٕاثارة السادات 

تؤید ما سبق أن ذكره الشاذلي من تعین السادات ألحمد إسماعیل وزیرا للحربیة وهو یعلم 

. )3(انه مصاب بالسرطان

أظهرت هذه الشهادات والمذكرات مدى الخالف والغموض الذي یكتنف القیادة    
ر تداخلت فیها السیاسة مع ــــــة من تاریخ مصـة ومهمـــــــة حاسمــــــة في لحظــــــالمصري
العسكري والعواطف مع القرارات والعناد الشخصي على حساب الموقف  الجانب

دارة المعركة ، فاالتهامات إلي یوجهها السادات لسعد الشاذلي في إالصائب في 
التخاذل واالنهیار ینفیها تماما اللواء محمد الجمسي الذي عین رئیسا ألركان الجیش 
خلفا للشاذلي مباشرة وهو مایدلل على التناقض واالختالف السیاسي الذي أدى إلى 

ضیاع فرصة التخطیط السلیم. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 368ص ، أنیس منصور ، مصدر سابق )1 (
 369ص ،نفسه المصدر  )2(
 125ص ، مصدر سابق ، مصطفى عبید )3(
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 نتائج الحرب •
     بعد الفشل المصري في احتواء القوات اإلسرائیلیة في ثغرة الدفرسوار أزداد الضغط 

 السادات الذي شعر بأن الحرب قد وصلت نهایاتها أنورالسیاسي والعسكري على الرئیس 

 وعدم التفریط بالنصر الذي تحقق بعبور قناة )1( الناراطالقوالبد من السعي لوقف 

السویس السیما بعد التدخل األمریكي لصالح إسرائیل ، وفي الوقت نفسه كان (الیكس 

 للقاهرة حیث اطلع السادات على زیارته السوفیتي یواصل االتحادكویسیجین) رئیس وزراء 

صور التقطتها األقمار الصناعیة تظهر حجم القوات اإلسرائیلیة التي تستعد للهجوم على 

؛ األمر الذي عزز من قناعة السادات تماما بقبول  )2( ومحافظة السویساإلسماعیلیــــة

 النار خصوصا بعد النصیحة التي قدمها وزیر دفاعة احمد إسماعیل حین أطالقوقف 

 االنجاز المصري قد تحقق في الشرق ویجب عدم المجازفة به)) إضافة إلى  إنقال ((

 األمر الذي سیكون له تأثیر الثغرةخوف السادات من األخفاق العسكري في التعامل مع 

. )3(عكسي على موقف مصر في المفاوضات السیاسیة

 وقف أطالق النار حیث أرسل آلیات   كان البد من االتفاق مع الجانب السوري حول 

 االستمرارنه الیستطیع أ وقرارهالسادات برقیة إلى الرئیس حافظ األسد یطلعه فیها على 

 جانب إسرائیل من خالل الدعم المعلن إلى أمریكا التي دخلت الحرب سیواجهبالقتال ألنة 

لها ، وقد رد الرئیس السوري على البرقیة برفض قرار وقف أطالق النار وان الوقت مازال 

 خصوصا وان الضمانات األمریكیة غیر كافیة أطولمبكرا ، وباإلمكان الصمود لمدة 

  وكـــــان االتحــــــاد السوفیتـــــــــــي قد وجـــــــه دعــــــــوة رسمیـــــــــه.)4(إسرائـــــــــــیلح ـــــا التام لصالـــــألنحیازه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  Howard Blum,op,cit,p320 ؛264ص مصدر سابق ، ، ) صباح یاسر لفته1(

  عصام عبد الفتاح ، أیام السادات ؛ 167ص ، مصدر سابق ، خریف الغضب هیكل ، محمد حسنین )2(
 152، ص.2008أسرار غامضة وتاریخ مثیر ، كنوز للنشر والتوزیع ، القاهرة ، 

،  هیكل محمد حسنین ،146ص مصدر سابق ، ،  في محكمة التاریخأكتوبرحرب  ، عبد العظیم رمضان )3(
 .138ص ، مصدر سابق ،  رمضانإلىالطریق 

 .376 باتریك سیل ، مصدر سابق ، ص)4(
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 التي وصلها في العشرین من تشرین األول موسكوإلى هنري كیسنجر لزیارة       

وجرى االتفاق بین الدولتین على تقدیم مشروع قرار إلى مجلس األمن الدولي 1973

 وصدر قرار األمم .)1(یتضمن وقف أطالق النار خالل اثنتا عشرة ساعة من صدوره

 ودخل حیز التنفیذ في الثاني والعشرین من تشرین -  أكتوبر ،)2()338المتحدة رقم (

وأعلنت مصر وٕاسرائیل موافقتها علیة فیما ظلت سوریا لم تعلن موقفها الصریح ألنها لم 

 أملتكن موافقة على خطوة السادات هذه ،وارتماءه في أحضان الوالیات المتحدة على 

لكنها عادت وأعلنت موافقتها على القرار ألنها لم یعد لدیها خیار  اد تسویة سلمیة ،ــــأیج

. )3(آخر

 المزید باحتالل     حاولت إسرائیل كعادتها التجاوز على القرار مستغلة تفوقها المیداني 

من األراضي المصریة فهاجمت مدینة السویس لكنها فشلت بسبب المقاومة الشعبیة 

 ما قامت به الفرقة المدرعة الرابعة وقوات الصاعقة ، ولم تتوقف إلىالواسعة إضافة 

إسرائیل إال بعد التهدید السوفیتي بالتدخل عسكریا ، وهو األمر الذي خلق توترا شدیدا بین 

تشرین أول 24الدولتین العظمیین في حینها ، فاضطرت إلى وقف أطالق النار في 

 تشرین األول 25) في 339م (ـــــــي القرار رقــــــدار مجلس األمن الدولــــــ.أعقبها أص)4(1973

ة إلى الخطوط التي كانت ــــوات المتحاربـــــق وینص على عودة القــــ السابقرارهد ــــلیؤك 1973
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛ سمیر عبده ، مصدر سابق ، 168ص ، مصدر سابق ، خریف الغضب ، هیكل محمد حسنین )1(
 .90ص

 خمسة عشر بعد أصل عشر صوتا من بأربعة) 338 الدولي على القرار (األمنصوت مجلس  )2(
 والبدء) 242 النار والعمل على تطبیق القرار (أطالقونص على وقف  امتناع الصین عن التصویت ،
 هو القرار آخر بقرار تأكید أیام بعد  وألحقه،  المتحدةاألمم أشرافبمفاوضات السالم الدائم تحت 

موسوعة مقاتل من الصحراء ،   الدولي،األمنقرارات مجلس  انظر؛ ،1973 أول تشرین 25في  )339(
على الموقع التالي 22/10/1973 في 338القرار 

http://www.moqatel.com/openshare/Mostlhat/index.htm                               
 .270، ص مصدر سابق ، صباح یاسر لفته  ؛154، ص مصدر سابق ، ) باتریك سیل3(
 .121ص ، مصدر سابق ، عبیر خلیل إبراهیم المسعودي )4(

http://www.moqatel.com/openshare/Mostlhat/index.htm
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 تشرین أول ، وٕانشاء قوات طوارئ دولیة تابعة لألمم المتحدة حیث مارست 22علیها یوم 

مهامها فعلیا في الثامن والعشرین من الشهر ذاته ، واستقرت األوضاع على الجبهة وسط 

حصار الجیش الثالث المصري ، وعدم عودة إسرائیل إلى الخط الذي حدده القرار لتبدأ 

.  )1(مرحلة المفاوضات السیاسیة

 1973 أول –تشرین أكتوبر 31عقد الرئیس المصري أول مؤتمر بعد الحرب في    

 (( إن األمة العربیة كلها تقف الیوم للدفاع :لیعرض فیه الموقف العام لسیاستة حیث قال

 السالم الذي إنعن مقدساتها لتشترك في صنع السالم ، الذي ال یفرض بقوة السالح ،

نریده لیس حال جزئیا أو منفردا لمصر فاألرض السوریة وحقوق الشعب الفلسطیني هي 

قضیة واحدة ، وٕاذا كانت هناك رغبة للسالم فینبغي احترام قرار مجلس األمن الصادر یوم 

وعلى ضوء ذلك قبلت مصر وٕاسرائیل مبدأ  .)2(وتنفیذه))338 أكتوبر وهو القرار 22

االتصاالت العسكریة المباشرة لتأمین إمدادات الجیش الثالث وتبادل األسرى ؛ لكن 

وأوقفت مصر المفاوضات  الخالفات ظهرت واضحة بین الطرفین حول آلیة تنفیذ القرار ،

وقد . )3(بعد اجتماع طارئ لحكومتها بسبب التعنت اإلسرائیلي وعدم االلتزام بالقرار الدولي

حاول السادات التواصل مع الوالیات المتحدة وبدأت مسیرة االستسالم واالرتماء المصري 

 في غرب القناة ، اإلسرائیليالخطیر في أحضان السیاسة األمریكیة التي استغلت الوجود 

ودعت إلى فض االشتباك بین البلدین في محاولة لعزل مسار االرتباط بین مصر وسوریا 

.    )4()على الطریق الواصل بین القاهرة والسویس101حین جرت ماُعرف بمفاوضات الكیلو(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1ط ،روالنش المؤسسة العربیة للدراسات ،  بعد حرب رمضان- فلسطین والوطن العربي ماذا، احمد الدجاني )1(
 .P.R . Kumaraswamy , op ,cit  , p24؛  13، ص1974بیروت ، 

 
 العدد األهرام ، القاهرة ، صحیفة ، 31/10/1973في  ،  الصحف العالمیةأمامخطاب الرئیس السادات  )2 (

 .Mostafa.F,Salem ,op. cit,p43؛ 1/11/1973  في 31727
 .123ص ، مصدر سابق ، الجنابي جبار غفار )3(
دار واسط للطباعة والنشر ، بغداد ومستقبل الصراع العربي ،  تسویة كامب دیفید   ، شریف جوید علوان )4(

 .72ص ، 1982
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 نتائج هامة في المجاالت السیاسیة والعسكریة واإلستراتیجیــة، 1973أفَرَزت حرب تشرین    

فأنها حققت لمصر هدفهـا في عبور قنــاة السویــس وتحطیــــم خط بارلیف وٕاسقاط نظریة األمن 

القومي اإلسرائیلیة القائمة على التفوق العسكري والحرب الخاطفة وهي العقیدة التي اتبعتها خالل 

 كما نجحت القوات العربیة في كسر الجمود وتحریك قضیة الصراع .)1(حروبها السابقة مع العرب

 غلى فرض 1972 سیاسیا وعسكریا بعد أن اتفقت القوتین العظمیین في عام اإلسرائیليالعربي 

حالة من االسترخاء في الوضع اإلقلیمي لمنطقة الشرق االوسط وهو الوضع الذي یصب في 

مصلحة إسرائیل التي تحتل األراضي العربیة ، فكانت الحرب تمثل رفضا لمنطق فرض األمر 

الواقع مهما كانت القوى التي تقف وراءه.  

 والعالمي اإلقلیميوفي الجانب السیاسي نجحت مصر في حشد الطاقات العربیة على المستوى   
في تبني وجهة نظر دول المواجهة وتمكن السادات من بلـــــورة موقف عربي موحد في المحافل 

 المنظمات اإلقلیمیة أال أن هذا أوالدولیة سواء على صعید األمم المتحدة أو دول عدم االنحیاز 
. )2(إسرائیلالدور سرعان ما تراجع بعد سعي مصر إلى إبرام معاهدة السالم المنفرد مع 

أما على الصعید العربي فقد أظهرت الحرب ألول مره جدیة التضامن العربي ودوره الفعال في    
دعم الجبهتین المصریة والسوریة ضد إسرائیل ، وقد بلغ هذا التضامن أعلى مراحله من خالل 

ر ظاستخــدام النفط كسالح في المعركة خصوصا لدى موافقـــة السعودیــة ودول الخلیج على ح
النفط عن الدول التـــي تتعاون مــع إسرائیل بعد أن ترددت في بادئ األمر أمام الضغوط 

 القضیة العربیة أبعادا أخذت إذ روح التضامن العربي إبرازوقـد أدى ذلك إلى  .)3(األمریكیة
 هزة عنیفة عندما رفضت بعض هذه إلى تعرضت العالقات األمریكیة األوربیة أنواسعة بعد 

الدول السماح بمرور األسلحة األمریكیة إلى إسرائیل عبر أراضیها حتى ال تفقد عالقاتها مع 
 .)4(الدول العربیة التي هددت كل من یقدم التسهیالت إلسرائیل بحضر النفط

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 معهد ، ةــــــــــــوزارة الخارجي ،1973ة لسنة  ـــــــــــــــالوثائق العربي ، ورــــــــــــــي حول العبـــــــــــق الشاذلـــــــحدیث الفري )1(

 .22/11/1973  ، بغدادالخدمة الخارجیة ، 
 .230ص ، مصدر سابق ، عمر الخطیب )2 (
السنة الحادیة  ، 41، العدد مجلة السیاسة الدولیة  العربیة وسالح البترول ،اإلستراتیجیة،  بطرس غالي )3(

 .Susan .m.Morgan,op,cit,p101 ؛ 49ص ، 1975،  القاهرة  ، عشره
 ،1ط ، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ،1979-1973 بالتدخلاألمریكیةالنفط والتهدیدات  ، مروان مجدي )4(

  . 10ص ،1980 ، بیروت
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 عزل سعد الدین الشاذلي •
 َكبیر بین ما یذكُره السادات ومحمد حسنین هیكل من جهة وما یذكره اختالف    هناك 

الشاذلي نفسه من جهة أخرى حول الوقت الذي عزل فیه الشاذلي من رئاسة أركان الجیش 

باإلحداث بل ومن المؤسسة العسكریة التي أمضى فیها أربعة وثالثین عامًا حافلة 

والمواقف التي ال یمكن ألي باحث في الشأن العسكري المصري وخاصة الصراع مع 

إسرائیل إال أن یتوقف أمامها سواء كان معها أو ضدها ألنها مثلت قیمة علیا في االلتزام 

والنبوغ العسكري. 

 19 سعد الدین الشاذلي عاد من الجبهة یوم لواء الأن    لقد أكد الرئیس السادات 
  منهارا وطالب بسحب القوات العسكریة من الشرق ،1973تشرین أول  أكتوبر 
 ذلك لم یكن ممكنا من وجهة نظر السادات فأنه رفض هذا األجراء وأمر أنوحیث 

 الشاذلي في نفس الیوم  دون أن یبلغ بالقرار حتى ال یكون له تأثـیر على لواءبعزل ال
 في التاریخ أعاله ویؤكد انه إقالته ؛ لكن الشاذلي ینفي )1(سیر العملیات العسكریة

، ویذكر عدة مواقف 1973 أولاستمر في منصبة حتى الثالث عشر من كانون 
وهي مدة بقاءه في 13/12/1973/ وحتى 19/10جرت معه خالل المدة من 

 1973 تشرین اول 5 ففي صباح یوم .)2(المنصب بعد األقاله التي ذكرها السادات
 الشاذلي حوارا مع الصحفي (آرنولد بوشجریف) محرر مجلة لواء سعدأجرى ال
 ، وتكلم حول طبیعة الحرب وسیر المعارك خالل عبور القناة األمریكیةنیوزویك 

بأعتباره رئیسا ألركان الجیش المصري ، وبعد نهایة اللقاء رفضت المخابرات 
 ، وقامت مجلته إلىالعسكریة المصریة السماح للصحفي بأرسال نص الحوار 

 الذي قام إسماعیل على الوزیر احمد وعرضه اللغة العربیة إلىبترجمة الحدیث 
 أدلى بها ح وطبیعة المعلومات التي ــة عن التصريـــــــ لیسأل)3(يـــــــــــبأستدعاء سعد الشاذل

 
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

، 276  ؛ مجلة ألف باء ،  بغداد ، العدد 175ص ، مصدر سابق ،  السادات، البحث عن الذات أنور)1 (
  .7، ص19/12/1973السنة السادسة ، في 

 .                                               7)  مجلة ألف باء ، المصدر نفسه ، ص 2(
 .464ص ، المصدر السابق حرب أكتوبر ، سعد الدین الشاذلي، )3(
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 كل منهم تجاه یضمرها ، ونتیجة للخالفات التي ألیهنُه التقى الصحفي وتحدث أوأكد الشاذلي    

 على المخابرات یقوله یعرض الشاذلـي ما أن البد ألنه حدث نقاش حاد وعنیف مع الوزیر اآلخر

 :العسكریة قبــل أن یطلع اإلعالمیین علیه ، وكان رد الشاذلي كما هو دائما بالرفض حیث قال

عرف ما أ((كیف اطلب من المخابرات الحربیة ، وهي أدارة تحت رئاستي أن تراجع ما أقول ، أنا 

. )1(هو سر وما هو لیس سرًا أكثر من مدیر المخابرات))

    ویبدو أن إرسال هذا الصحفي هي مكیدة لإلیقاع بالفریق الشاذلي بغیة التمهید ألقالته  

واشترك فیها الصحفي المصري محمد حسنین هیكل الذي دفع ذلك اإلعالمي ألجراء الحوار مع 

الشاذلي وسرب المعلومة إلى المخابرات لمتابعة هذا الحوار قبل أن ینشر خوفًا من تسریب 

 سعد لواءنه یصدر من شخصیة عسكریة كبیره ؛ لقد طلب الوزیر من الأمعلومات عسكریة رغم 

نه رفض ذلك بشده ، وخرج أ إال هالشاذلي إن یستدعي الصحفي بورشجریف وان یسحب ماقال

 والحقیقة أن سعد الشاذلي كان عسكریًا من طراز خاص یشعر .)2(بعد مناقشة حادة بینهما

بالكبریاء واالعتداد بنفسه فهو ال یتراجع  أو ینكر موقفا اتخذه حتى لو كلفة ذلك الموقف ثمنًا 

نه رفض أن یكتب أعتذار في أ هذه بالفعل مرات عدة  ،  حتى مواقفهغالیًا ، وهو قد دفع ثمن 

، وبقي في السجن سنة ونصف 1992 عام سبیلهقصاصة صغیره للرئیس حسنى مبارك ألخالء 

. )3( یفعلأندون 

حظي الفریق الشاذلي بسمعٍة واحترام كبیرین في القوات المسلحة المصریة طیلة العقود     
وحتى 1/7/1940 من الكلیة العسكریة في تخرجهالثالثة إلي أمضاها في السلك العسكري منذ 

ي كانت تعكس مقدرته ـــــ، وكان قد حصل على المؤهالت والمناصب الت13/12/1973قالتة في إ
 الشاذلي سعد الدیناء  فأن ــــــــوالى جانب هذا الكبري.)4(ة على حد سواءــة والسیاسيــــــالعسكري

 كما أن صفة االلتزام واالنضباط العدید ممن زاملوه یتصف بالشجاعة وحب المغامرة كما یرى 
 ، فعندما كان عمره عشر سنوات فقط ذهب سیرًا على األقدام حیاته منذ بواكیر تالزمهظلت 

 المدرسة وذلك قبل یوم من إلىلوحده إلى المدرسة حتى یعرف بالضبط توقیت المسافة من منزلة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .464ص ، مصدر سابق ،أكتوبر حرب  ، سعد الدین الشاذلي )1(
 .230ص ، مصدر سابق ، النصر الوحید ، محمد الجوادي )2(
 .191 سعد الین الشاذلي ، مصدر سابق ، صأیامسمیر الجمل ، الكبریاء  )3(
 .467ص ، المصدر السابق حرب أكتوبر ، سعد الدین الشاذلي، )4(
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یذكر 1973.  وخالل حرب أكتوبر- تشرین )1( في الیوم التالياالمتحان لیصل في الوقت المحدد
 الشاذلي انه لم یذهب إلى منزلة الذي لم یكن بعیدا عن مقر العملیات في القاهرة منذ الیوم سعد

 وحتى یوم  أقالته إال مره واحده لغرض االستحمام وعاد بعد ساعتین إلى تشریناألول من شهر 
 الیوم یصادف عید زواجه فقرر ذلك كان 1973مقر عملة ، وفي الثاني عشر من كانون األول 

 ، وقبل مغادرته مقر القیادة كانت لدیة بعض الشكوك التي تدور عائلتهأن یقضي تلك اللیلة مع 
 الخاصة ، وكان حدسه صحیحا فقد ومذكراته حول ما یجري ؛ لذلك حمل كل أوراقة مخیلتهفي 

الشاذلي یصل سعد  ولم یكد ،)2(دخلت خلفه المخابرات العسكریة لتفتیش المقر لكنها لم تجد شیئا
 إلى الوزارة  لیبلغه بحضور اللواء محمد یستدعیهإلى منزلة حتى اتصل به الوزیر احمد إسماعیل 

 سفیرا لمصر في لندن بأمر من وتعینه العسكریة ، خدمتهالجمسي واللواء سعد مأمون بنبأ إنهاء 
الرئیس أنور السادات واعتذر الشاذلي عن قبول المنصب ألنه أذا كان مكافأة من الرئیس فهو 

 ألن یقنعه أنالیریدها وان كانت عقوبة فهو یفضل محاكمته ، وحاول الوزیر بشيء من الود 
 : أصر على موقفة حیث قال بالحرف الواحدهرفضه یعني االعتراض على قرار الرئیس ؛ لكن

((أنني أصر على الرفض وأفضل أن یكون عزال ولیس نقال إلى وزارة الخارجیة وهذا اعتذار 
 الشاذلي إلى لواءولعلة من المصادفات الغریبة أن یعود ال ،)3(رسمي عن قبول منصب السفیر))

و ــر وفعال حضر هـــــي آخــــه للقاء صحفـــــیستأذن ق(بور شجریف)ـــمنزلة لیجد الصحفي الساب
من یعلــم بنبأ إعفاء رئیس األركان من منصبة ، وفي نفس الیوم اتصل اللواء  ه وكان أولــــــوزوجت

 ، وكان  وكان حینها یشغل منصب قائد القوة الجویه منزل الشاذليإلىحسني مبارك للحضور 
 الشاذلي لواءمكلفا من رئیس الجمهوریة ألقناعة  بقبول المنصب الجدید في السفارة ، وقد أبدى ال

تذمره من الطریقة التي ابلغ فیها بالقرار على ید غریمة احمد إسماعیل ، ولذلك رفض وساطة 
 وهكذا انتهت حیاة الفریق سعد الدین الشاذلي  العسكریة في أعقاب حرب .)4(حسني مبارك

 بهذه الطریقة بعد أن ترك بصمة واضحة في تاریخ هذه الحرب سواء على مستوى 1973تشرین 
وذلك لقدرته على اتخاذ )5( بـ (الصقر العربي)ناإلسرائیلیيالتخطیط أو التنفیذ حتى وصفُه القادة 

 بوجه القرارات الخاطئة التي كانت تتخذ بصورة مرتجلة في القیادة ه ووقفقرارات جریئه ومفاجئه ،
 العامة بأمر من السادات ألسباب سیاسیة مرة وشخصیة مرة أخرى.

_____________________________ 
 .191ص ، مصدر سابق ، مصطفى عبید )1( 
 .467ص ، مصدر سابق ،أكتوبر ، حرب  سعد الدین الشاذلي )2(
 .468ص ،نفسهالمصدر  )3(

 .470ص ، سعد الدین الشاذلي ، حرب أكتوبر ، المصدر السابق )4 (
 .14/12/1973في  ،1891 العدد ، بغداد ، صحیفة الجمهوریة )5(
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 الرؤیة السیاسیة لدى الشاذلي •

تزال محل دراسة وتحقیق وأن  كانت مسیرة سعد الدین الشاذلي حافلة بالمواقف التي ال     
 مازالت ینتابها الكثیر من الغموض حیاتهسیرته السیاسة التي شكلت المنعطف األخطر في 

وتنقصها الكثیر من الحقائق، فمازالت السلطات المصریة تتحفظ على الوثائق الخاصة بسعد 
 بضرورة عدیدةالدین الشاذلي ، األمر الذي دفع ابنته شهدان الشاذلي إلى المطالبة مرات 

 1980 نشر مذكراته عام هورغم أن .)1(أطالق وثائق حرب أكتوبر ذات الصلة بمسیرة والدها
 وسجنه غیابیا ، محاكمتهوالتي أثارت ضده حملة شدیدة من قبل النظام المصري أدت إلى 

.  )2(فأنه لم یكشف فیها سوى الجانب المختص بحیاته العسكریة خالل رئاسته ألركان الجیش

حظ بوضوح انه شخصیة تتبنى خطا یؤمن لأن المتتبع لمراحل حیاة سعد الدین الشاذلي ي    
بفكرة القومیة العربیة السیما األفكار الوحدویة التي كان یتبنى طرحها وسعى من اجل تحقیقها 

الرئیس جمال عبد الناصر ، فعندما كان الشاذلي ضابطا مبتدأ في صفوف القوات المسلحة 
 كان كثیر القراءة والمتابعة لألحداث السیاسیة من خالل الصحافة 1952قبل قیام ثورة یولیو 

التي تنشر مستجدات الوضع المصري والدولي ، وانه كان میاال إلى كتابات بعض الصحفیین 
، ورغم أن الشاذلي لم یكن )3(ذات التوجهات القومیة مثل حسنین مجدي وٕاحسان عبد القدوس

 انه لم یخفي إالقد انضوى تحت لواء أي من األحزاب السیاسیة سواء قبل الثورة أو بعدها 
میله ( الوجداني )على األقل نحو األحزاب المناهضة لالحتالل البریطاني والتي تتبنى نهجا 
یدعوا إلى النظر للقضایا العربیة من منطلق شمولي خارج الحدود اإلقلیمیة الضیقة ویظهر 

ذلك واضحًا من خالل حرصه على قراءة مایكتبة احمد حسین رئیس حزب مصر الفتاة ذات 
. ومنذ أن تولى سعد الدین الشاذلي منصب المساعد العسكري ألمین عام )4(التوجه القومي

 القومي لدى التوجه فأن هناك أشارات ذات دالالت واضحة تؤكد 1971الجامعة العربیة عام 
  كل ةـــــة وضرورة مساهمــــة المعركـــى طرح مفهوم قوميــي خصوصا وقد تبنـــالفریق سعد الشاذل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سعد أیام ؛ سمیر الجمل ، الكبریاء 2/2011  / 25 في 2472 العدد ، ، القاهرةصحیفة المصري الیوم  )1(
 .157الشاذلي ، مصدر سابق ، ص

 .70 ، مصدر سابق ، صأكتوبر) سعد الدین الشاذلي ، حرب 2(
 .6/2/1999 بتاریخ ، قطر) احمد منصور ، سعد الدین الشاذلي على العصر، قناة الجزیرة 3(
 .34) مصطفى عبید ، مصدر سابق ، ص4(
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 جانب أیمانه بعدالة القضیة إلى هالدول األعضاء بتحمل أعباءها  فقد كان واضحا أن  

العربیة في الصراع مع إسرائیل فأنه یرى أن المعركة واحدة وهي معركة عربیة ضد وجود 

 وقد عبر الشاذلي عن .)1(أجنبي یحتل أرضهم سواء كانت في مصر أو فلسطین أو سوریا

 إلى جانب الرؤیة الناصریة حتى بعد الهزیمة التي وقوفهأیمانه بالنهج الناصري واظهر 

وتمحورت هذه الرؤیة على أساس أن  1967تعرض لها الجیش المصري خالل نكسة حزیران 

وهي رؤیة سیاسیة تعبر عن المرحلة حتى وان كانت قائمة  خذ بالقوة الیسترد بغیر القوة ،أُ ما

 السیاسیة في أي بلد ، لإلرادةعلى أساس التعامل العسكري فالمؤسسة العسكریة هي تبعا 

 لإلرادةوبالتالي فأن استرداد الحقوق یقتضي تسخیر إمكانات الدولة وقواتها العسكریة طبقا 

.ویؤكد الشاذلي على الرؤیة السیاسیة )2(السیاسیة وهي استعادة األراضي المحتلة بمنطق القوة

 تنهض بحملها أنالتي یؤمن بها ویرى أنها ضرورة الزمة قد فرضتها الظروف وعلى األمة 

((أن إسرائیل لن تعید األرض المحتلة إلى العرب على طبق من ذهب فما اخذ :حیث یقول 

 الیسترد بغیر القوه ، وان من یعیشون على أمل استرداد الحقوق واألرض عن طریق بالقوة

 خائف  واهم یعیش بعیدا عن واقع الحیاة أو خائف أوالخیار السیاسي فحسب هم بین واهم 

  . )3(الیرید أن ینفر للقتال ولكنة یتعلل بغیر ذلك ))

   أن مسیرة الشاذلي في القوات المسلحة وفرت له االنخراط في دورات وبعثات عدیدة خارج 

مصر إلى الوالیات المتحدة واالتحاد السوفیتي والى بلدان أوربیة عدیدة ، وكان قد تأثر بالحیاة 

 العسكریـة واالنضباط الذي تهن شخصيفإ  ذلكالسیاسیة والنظم الدیمقراطیة في الغرب ، ورغم

 اإلفصاح فرضت علیة عدم 1973عرف به طوال المدة السابقـــة لحرب أكتوبر – تشریـن 

   أنناىـــــــ.عل)4(يـــناء الدولة أو نظامها السیاســــــ في باألیدیولــــوجيه ــعن فكره السیاسي أو توجه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛ سمیر الجمل ، الكبریاء أیام سعد الشاذلي ، 2012 /8/ 11 في 1630 العدد ، القاهرة ،صحیفة النهار  )1(
 .186مصدر سابق ، ص

 .39، ص1983الجزائر،  ، 1، ط الدار الوطنیة ، ) سعد الدین الشاذلي ، الخیار العسكري العربي2(
 .71 ، صنفسهالمصدر  )3(
 .88 سعد الشاذلي ، مصدر سابق ، صأیام) سمیر الجمل ، الكبریاء 4(
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س الفكر السیاسي لدى الشاذلي بعد استقالته من العمل الدبلوماسي في ــــــ نتلمأنع ــــــنستطي    

حین عبر عن معارضته السیاسیة العلنیة لنظام الحكم في ،  1978 المصریة عام السفارة

 في تبني نظام دیمقراطي رغبتهمصر ورفض مبدأ الشمولیة الذي یطبق في البالد معلنا 

 من السیاسیینأساء استخدام السلطة وحرم خصومه  وداعیا إلى محاكمة السادات الذي ((

حق المشاركة القانونیة في صنع القرار المصري )) كما یقول في دعواه التي قدمها للقضاء 

المصري ، وبذلك فقد أضاع السادات بقراراتـه االنفرادیــة النصر العسكري لمصر في حرب 

أكتوبر تشرین عندما تنازل عن المبادئ القومیة واألهداف اإلستراتیجیة في المفاوضات 

. )1(السیاسیة مع إسرائیل

 السیاسة فشل 1973   لقد أظهرت المفاوضات السیاسیة التي أعقبت حرب أكتوبر –تشرین 

العربیة والتراجع الكبیر في األداء الستراتیجي بشكل عام ، ورغم أن البعض یحمل 

السادات وحده مسؤولیة ذلك الفشل ، فان الواقع یشیر إلى إن التاریخ السیاسي لألمة 

العربیة ظل اضعف عناصرها على الرغم من التألق الروحي والعقلي والعمراني في 

جانبه الحضاري ، أال أنها ظلت تعاني من تخلف سیاسي على مستوى التطبیق والنظم 

والممارسة ، األمر الذي أدى إلى اإلجهاض السیاسي لمشروعات النهوض العربي 

 ألمعاصره تبرر للبعض هذا الدولیة، وٕاذا كانت التدخالت )2( العربیةالوحدة وانحسار

 التلكؤ السیاسي لبعض األنظمة العربیة فأن التأزم السیاسي المزمن في التاریخ العربي ال

یمكن رده إلى هذا العامل فقط فكثیرا ماكانت السیاسة تشكل عائقا أمام ظاهرة المواكبة 

 العربیة واإلسالمیة بسبب المشاریع الحضاریة البنیةالفطریة للتطور الحاصل في 

     .)3(النخبویة لبعض األنظمة ذات المنظور القطري أو الوطني الضیق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .492 ، مصدر سابق ، صأكتوبر) سعد الدین الشاذلي ، حرب 1 (
 ، 1998ة أین الخلل – جذر العطل العمیق ، دار الساقي ، بیروت ، ـــ، العرب والسیاس اريــ) محمد جابر األنص2(

 .7ص
 .8) المصدر نفسه ، ص3(
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 یؤمن بها أن القصور السیاسي لألنظمة ظل      كانت النظریة التي الزمت الشاذلي و

 الكثیر من الثورات العربیة وفي مقدمتهــا إلیهالعربیة هو السبب األكبر في المصیر الذي آلت 

 حیث أضاعت النخبـة السیاسیــة في عهد السادات البناء المتمیــز 1952 تموز عامثورة 

لتجربــة الوحدة العربیــة التي عبرت الحدود القطریـة ، كما أضاعت الجهد العسكري في العبور 

 بعد أن انفرطت عن الجمع العربي وانساقت وراء مشاریع التسویة الغربیة 1973الناجح عام 

. )1(نتیجة لقصور الفهم السیاسي المتراكم والذي یكاد یكون صفة مالزمة للُنظم العربیة

عربیة وتولت أنظمة  وعندما صعدت طبقات وفئات شعبیة إلى الحكم في عدة أقطار   

االستقالل الوطني وكوادرها أدارة البالد العربیة على اختالف توجهاتها كانت تنجح في بدایة 

مسیرتها على مستوى التعاطي السیاسي الداخلي والخارجي وتكسب إلى جانبها شرائح وفئات 

لكن هذه األنظمة سرعان  المجتمع المختلفة من خالل إشراكهم في إدارة الحیاة العامة للبالد ،

أما بسبب ظهور معارضة تخالفها في الرأي أو بسبب سیادة  ، تفشل ویصیبها التراجع ما

النزعة الحزبیة أو النخبویة التي تركن إلى القوه في إقصاء اآلخرین ، وبالتالي یعني فشًال 

. ولما كانت النخبة السیاسیة في مصر )2(سیاسیًا تصبح معه إمكانیة االستمرار غیر ممكنه

بزعامة السادات قد حسمت طریقها على السیر في خیار السالم بعد حرب أكتوبرــ تشرین 

 تسعى إلى استبعاد كل ما من شانه أن یشكل عائقًا إمام ذلك أن فأن من الطبیعي 1973

 السیما من جانب العسكریین الذین تحملوا وزر التبعات السیاسیة الخاطئة وظلوا التوجه

 لعملیة السالم المزعوم ، وكان أول المبعدین الفریق سعد الجدیدةیتابعون بصمت المسارات 

ن كان هذا األبعاد بطریقة دبلوماسیة إال إنها غیر خافیة وهي واضحة إالدین الشاذلي و

ة التي تفرض رأیها وفق ــــة والحكومــــــوم السلطــــرز مفهـــــرى یبـــــــرة أخــــــــ. وم)3(وایاـــــداف والنـــاأله

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6) سعد الدین الشاذلي ، الخیار العسكري ، مصدر سابق ، ص1(

 .51-50) محمد جابر األنصاري ، مصدر سابق ، ص2(

 .133، ص1983 ، الجزائر ، الوطنیة سنوات في السلك الدبلوماسي ، الدار أربع) سعد الدین الشاذلي ، 3(
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صیغ وأشكال تحاول تسویقها للداخل ، فتصبح العملیة السیاسیة موجهة ألخضاع الداخل     

 الخارجیة ومن هنا یظهر للسیاسة علیه ، واالبتعاد عن التوجیه الصحیح السیطرةومحاولة 

التراجع   ویؤدي بالتالـي إلى ،التفوق (الغربي) في كل صراعاتــه السیاسیـــة مع العرب منتصراً 

في األداء الوظیفي للدولة فتنفرط منها أدوات العمل السیاسي السلیم الواحدة تلوا األخرى ، 

 خیر دلیل على ذلك الفشل 1977ولعل استقالة وزیر الخارجیة المصري محمود ریاض عام 

 الخمسینات من القرن العشرین أن. ورغم )1(بعد عجزه عن كبح إرادة السادات التفاوضیة

شهدت مدًا قومیًا جارفا تمحور بدوره حول شخص البطل القومي الموحد إال أن حصیلة هذه 

 قد ولدت رد فعل عنیف لدى المواطن العربي 1967التجربة في النهایة وبعد هزیمة حزیران 

 القطریة لكل نظام على حدة األیدیولوجیات بالتدریج حسُه القومي السیما بعد تعدد أفقدته

 .)2(وأدى إلى انقسام في الذات السیاسیة العربیة حول مواصلة الطرح الوحدوي ألمة واحدة

ویرى سعد الدین الشاذلي أن الثقافة السیاسیة للنخبة الحاكمة تؤثر على السیاسة الخارجیة 

تكون تلك   وحتى ال،وبالتالي فإنها تتأثر باألحكام والمعتقدات التي یؤمن بها صاحب القرار

األفكار مجتزأة في مسار الیتفق مع رؤیة األغلبیة البد من صیاغة مؤسسات تأخذ بنظر 

االعتبار المبادئ العامة التي یتوافق علیها المجتمع بشكل عام واألخذ بها حتى وان اختلفت 

.  )3( هو تنظیم القوه الجماعیة في البلد التشتیتهااألصلمع رأي النخبة الحاكمة الن 

ة مهما كان وراء ــــــیة ألي دولــــة العربــــي رسم السیاســـیسیة فــــــالرئ دهـــــ   ویبدو أن الُعق

 أو الحاكم أدراج تتوقف وتنتهي أمام فإنهــاون أكفاء وصناع قرار مهره ـصیاغتها من سیاسي

   ــيـالرئیس الذي یستطیع أن ینقض أو یمضي مایشاء وهذا الواقع المؤلم أثار حفیظة الشاذل

  مصیر فــي)4(رار السیاسي الخاطئ مع لحظة حاسمةـن القــة من المراحل عندما تزامـــفي مرحل
ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .76) محمد جابر األنصاري ، مصدر سابق ، ص1(
 .82) سعد الدین الشاذلي ، الخیار العسكري ، مصدر سابق ، ص2(
 .50، ص1981بیروت،  ،2ط ملحم قربان ، الواقعیه السیاسیة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات للنشر والتوزیع ، )3(
 ، 2010، القاهرة ، 1) یوسف حسن یوسف ، المشیر الجمسي الجنرال الصامت ، كنوز للنشر والتوزیع ،  ط4(

 .142ص
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 عندما قررت 1973 خالل حرب أكتوبر – تشرین اإلسرائیلي    مصیر الصراع العــربـــي 

 والقیام بتهدید  ،القیادة السیاسیة وعلى رأسها السادات تجاهل كل طروحات وأفكار العسكریین

.  )1( تخفیف الضغط على الجبهة السوریةبداعيممرات سیناء 

   ومهما قیل عن تبریر النهج السیاسي العربي فان نجاح إسرائیل في زرع وجودها وهي ال 

تتجاوز بضعة مالین نسمه في وسط العالم العربي واإلسالمي الذي یتجاوز الملیار وأكثر 

 على تنسیق القدرة حال من األحوال إال بالعجز العربي الواضح وعدم ةالیمكن تبریره بأي

المواقف السیاسیة بین الدول العربیة ألن السیاسة لیست شعارات بل تطبیق عملي ملموس 

. )2(لمفاهیم وثوابت آمنت بها الشعوب وأوكلت للقیادات السیاسیة تحقیقها

 فقد ثبت أنهم یتعلمون من دروس الحروب فلم ینسوا مثًال حادثة إغراق اإلسرائیلیون    أما 

وسارعوا إلى تطویر سالح بحریتهم وٕاقامة 1967المدمرة ایالت على ید القوات المصریة عام 

 ووصل األمر إلى أنهم سرقوا خمسة قوارب  ،صناعة محلیة إضافة إلى االستیراد من الخارج

 خمسة عشر قطعة 1982عسكریة من فرنسا في حادثة مشهورة ، حتى أصبح لدیهم عام 

وقد نجحت السیاسة اإلسرائیلیة رغم ذلك في  بحریــة ثقیلـة وأكثر من خمسین زورقا بحریا ،

كسب ود العالم الغربي فیما عجزت السیاسة العربیة رغم كل مقومات النجاح الموجودة من 

. )3(مجاراة اللوبي الصهیوني في المحافل الدولیة

    إن التخبط السیاسي الذي أعقب حرب أكتوبر – تشرین جعل السادات یرمي بكل أوراقة   

 األمریكیة ألنه یرى أنها الجهة الوحیدة القادرة على تحریك النزاع وٕایجاد اإلدارة أمام السیاسیة

ى  لي بل وحتى عتــــــاء ذلك على حساب االتحاد السوفيـرق األوسط ، وجـــــم لقضیة الشـــــحل دائ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعملیة السالم ، ترجمة الیاس فرحات ، دار الحرف العربي للطباعة اإلسرائیلیة) سیدني بیلي ، الحروب العربیة 1(
 .322 ، ص1992 ، بیروت ،1والنشر والتوزیع ، ط

 ، ألماضیه مقارنه ألسباب القوة وأدارتها السیاسیة في الحروب دراسة – اإلسرائیلي) نبیل شبیب ، حقیقة التفوق 2(
 .10-9 ، ص1982 ، (د.م) 1 وعالمیة ، طإسالمیةسلسلة بحوث 

 .17) المصدر نفسه ، ص3(
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برز أعضاء حكومته السیما بعد انسحاب وزیر الخارجیة من توقیع اتفاقیة فض أ حساب 

. )1(االشتباك مع القوات اإلسرائیلیة

   أن دراســة الجانب السیاسي في حیاة سعد الدیـن الشاذلي الیمكن تناوله بمعزل عن طبیعة 

 شارك في أول ن حي1948الصراع العربي اإلسرائیلي الذي رافق مراحل حیاته منذ عام 

 لبالدة في المملكة اً معركة عربیة ضد االحتالل الصهیوني لفلسطین وحتى فترة تعینــه سفیر

 في صراع سیاسي مع اللوبي الصهیوني فیها على خلفیة اتهامه أیضاً  ودخولهالمتحدة ، 

في ذات الوقت فان تاریخ الشاذلي  .)2( خالل الحرباإلسرائیلیینبتشجیع قتل األسرى 

 السیاسیة وحتى العسكریة ال تكاد تنفصم عن مسیرة السادات طوال المدة التي حیاتهومحطات 

 حیث اصدر الشاذلي 1981وحتى اغتیال السادات عام 1971 منذ عام االثنینتزامن فیها 

 الشاذلي تبؤ مناصب أنبیانه من الجزائر إن من قتل السادات هو السادات نفسه ، ورغم 

عسكریة ووظائف سیاسیة عدیدة في ظل حكم السادات ، لكن كل منهما له رؤیته الخاصة 

 كیفیة مواجهة ومجابهة العدو أطارالتي تعبر عن المبادئ التي یؤمن بها والتي تدور في 

. )3(اإلسرائیلي

 الشاذلي من منصبة في رئاسة أركان الجیش خالل حرب بإعفاء قرارهاتخذ السادات      

 بالخطوة في نفس الوقت الذي اتخذ فیه قرار إنهاء الحرب والبدء 1973أكتوبر – تشرین 

 إالالتالیة في مسار السالم المزعوم ، ورغم االختالف في تحدید الیوم الذي عزل فیه الشاذلي 

 من العام ذاته األمر الذي األولون ــــ كان13أنه من المؤكد انه غادر القوات المسلحة في 

  )4(ةـــة المصريــــه مع القوات المسلحــــرار في عملــــــد كان یفضل االستمـــ فقرغبتـــــهد ـــــــكان ض

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .7 ، (د.ت) صالقاهرة) محمود فوزي ، كامب دیفید في عقل وزراء خارجیة مصر، مكتبة مدبولي ، 1 (
 .148) سعد التائه ، مصر بین عهدین ، مصدر سابق ، ص2(
 .463 ؛ سعد الدین الشاذلي ، حرب أكتوبر ، مصدر سابق ، ص 117 ، مصدر سابق ، صاللیثي) عمرو 3(
 

(4) Kenneth.W.Stein , Heroic diplomacy .Sadat. Kissinger .Carter , Begin and the Quest 
for Arab – Israeli peace , Rutledge , London,1999,p8.                                                     
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 قبول منصب السفیر الذي عرضه علیة السادات لدى برفضه    وقد عبَر عن ذلك صراحة 

 ، وانه محاسبته من الجیش بل أكد استعداده للمحاكمة العسكریة إذا كان هناك مایوجب أبعادة

لم یكن یرغب بالعمل السیاسي حتى وان كان منصبًا رفیعًا في دولة لها ثقلها السیاسي ودورها 

 كان سعد الدین الشاذلي یدرك تماما إن عملیة أبعادة عن القوات . وقد)1(العالمي مثل بریطانیا

 السابقة ومعارضته الواضحة للعدید من مواقفهالمسلحة كان أمرًا مفروغا منه السیما بعد 

القرارات العسكریة التي یصدرها السادات ووزیر الدفاع احمد إسماعیل ، وآخرها مایتعلق بثغرة 

 األمر الذي ترك أثره المباشر ،الدفرسوار وطبیعة التعامل الخاطئ مع التوغل اإلسرائیلي 

. )2(على القرارات الالحقة سواء في الجانب العسكري أو السیاسي

 كانون األول 12   لم یغادر الشاذلي مقر القیادة العامة للقوات المسلحة حتى مساء یوم 

 حیث ذهب إلى بیته بعد أن حمل أوراقه ومذكراته الشخصیة وبعد ساعات من 1973

 إلى الوزارة  حضورهوصولــه إلى منزلــه اتصل به وزیر الدفاع الفریق احمد إسماعیل طالبا

 في الیوم التالي إلى یتوجه سفیرًا لمصر في لندن  وعلیه أن وتعینه إعفاءهحیث أبلغة بقرار 

وزارة الخارجیة ألستالم منصبة الجدید ، ورفض الشاذلي المنصب ولم یتمكن الوزیر من 

 ).3(أقناعة حیث ترك الوازة بعد نصف ساعة من النقاش الحاد بینهما

    ویبدو أن خطة إبعاد سعد الشاذلي من المؤسسة العسكریة كانت خطة محكمة قد اعد لها 
وألن الشاذلي   في طریق السالم والتفاوض ،یعارضهحد أالسادات بشكل مسبق فهو الیرید 

رئیس     السیما وان، الرافضة ألنصاف الحلول فان إزاحته كانت ضروریة بمواقفهمعروف 
 مع إسرائیل وكان الفریق محمد 101أركان الجیش سوف یكون طرفًا في مفاوضات الكیلو 

 في ذات الوقت كان  )4(ي في منصبةـــــــــــــــــــــــ خلف الشاذلأنل مصر بعد ــــــــــــــــو ممثـــــــي هـــــالجمس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؛ یوسف حسن یوسف ، المشیر الجمسي الجنرال 27مصدر سابق ، ص ) ) زكي حسن علي ،1(

 .142الصامت ، مصدر سابق ، ص
 .467 ، مصدر سابق  ، صأكتوبر) سعد الدین الشاذلي ، حرب 2(
 .466) محمد الجمسي ، مصدر سابق ، ص3(
 .467) المصدر نفسه ، ص4(
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السادات قد أجرى عدة اتصاالت بالجانب األمریكي تكللت بوصول هنري كیسنجر إلى      

 حیث أجرى مفاوضات مباشره مع 1973القاهرة ألول مره في السادس من تشرین الثاني 

السادات كانت نتیجتها التوصل إلى ماسمي (النقاط الست) باقتراح من الوالیات المتحدة 

 سعد الدین الشاذلي أجرى إلى منزلة عودته ولدى .)1(ووافقت علیها كل من مصر وٕاسرائیل

 من ه السادات عزلأنحوارًا صحفیًا مع الكاتب الصحفي األمریكي (بورشجریف) ذكر فیه 

رئاسة أركان الجیش  وانه سیبقى في بیته ، وعند مغادرة الصحفي لبیت الشاذلي وصل اللواء 

بقبول العمل في وزارة الخارجیة إلقناعه  قائد القوه الجویــة مبعوثا من السادات )2(حسني مبارك

حیث أبلغه أن الرئیس یقدر تماما جهوده في القوات المسلحة سواء في أوقات السلم أو في 

 مع الوزیر احمد إسماعیل قد تفاقمت وأصبحت من المستمرةأوقات الحرب ، لكن الخالفات 

الخطورة أن تستمر بهذا الشكل ؛ السیما وان البالد في مرحلة مفاوضات عسكریة والوضع 

 (( سفیرًا بدرجة وزیر وله كافة حقوق هوان الرئیس قرر تعین المیداني لم یحسم بعد ،

. )3(ومخصصات الوزیر))

 ویبدو أن سعد الشاذلي كان مستاء من طریقة اعفاءة أكثر من اإلعفاء ذاته حیث جاء    

أبالغة عن طریق خصمه اللدود احمد إسماعیل والذي هو سبب من أسباب األقاله نتیجة    

ي حینها ــــــى مبعوث الرئیس فـــــل ، حیث رد الشاذلي علـــــذ وقت طويـــم بینهما منــــللخالف الدائ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1 (Kenneth . W . Stein, op.cit,p7 1973 /13/12 في 31779، العدد  ؛ صحیفة األهرام ، القاهرة. 
أكمل دراسته االبتدائیة  بشبین الكوم، ثم التحق بالكلیة الحربیة،  1928 أیار 4) ولد محمد حسني مبارك في 2(

، وتخرج برتبة مالزم ثان. والتحق ضابطا بسالح المشاة، قبل 1949وحصل على بكالوریوس العلوم العسكریة عام 
أن یلتحق بالكلیة الجویة ، واجتاز االختبارات مع أحد عشر ضابطًا قبلتهم الكلیة، ، حیث حصل على بكالوریوس 

 تلقي دراسات علیا بأكادیمیة فرونز العسكریة 1964وفي عام  .1950علوم الطیران من الكلیة الجویة في عام 
تقلد الحكم في مصر رئیًسا للجمهوریة  وقائًدا  ، و1975، بعده عین نائبا لرئیس الجمهوریة عام  السوفیتيباالتحاد 

 تشرین 6في  الرئیس أنور السادات  بعد اغتیال  ورئیًسا الحزب الوطني الدیمقراطي  أعلى للقوات المسلحة المصریة
 وعلى إثر موجة التظاهرات ونزول المالیین من المصریین  إلى الشوارع  مطالبین برحیله ، وبعد مماطلة  1981أول 

للمزید ، انظر، توحید مجدي ،  2011الثاني - كانون ینایر25ثورة لثمانیة عشر یومًا  تنحى الرئیس تحت ضغوط  
 13-7 ،ص2012، دار أخبار الیوم ، القاهرة ،  مبارك الطریق إلى عرش مصر من واقع الملفات السریة البریطانیة

 .470) سعد الدین الشاذلي ، حرب أكتوبر ، مصدر سابق ، ص3(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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 الرئیس استدعاني وابلغني الخبر بالصورة التي قلتها لي لقبلت أنلو  حسني مبارك ((  

المنصب ولكن أن یكلف احمد إسماعیل وهو یعلم مابیني وبینه فهذا یعني أن الرئیس یصدق 

 ) .1(یقوله إسماعیل عني لذلك فاني ارفض مرة أخرى قبول المنصب)) ما

 من متأخرة وغادر المنزل في ساعة رأیه بالعدول عن ه    لم یتمكن حسني مبارك من إقناع

 وفي صباح الیوم التالي مباشرة صدرت الصحف المصریة 1973 كانون األول 13لیلة 

 رئیسا )2(بعنوانین تحمل نبأ تعیین محمد الجمسي رئیسا ألركان الجیش واللواء حسن الجریدلي

 إلى مصیر اإلشارة قائدي الجیشین الثاني والثالث من منصبیهما دون وٕاعفاءلهیأة العملیات 

.  )3(سعد الدین الشاذلي من قریب أو من بعید

غیر أن هناك شیئا من الغموض یلف قبول سعد الشاذلي للمنصب فیما بعد خصوصا بعد   

، ورغم انه یؤكد في مذكراته بان 1974 كانون الثاني 6 السادات في أسوان یوم ئهلقا

 أناإلجراءات الخاصة بتعینه على مالك وزارة الخارجیة كانت تسیر بصورة طبیعیة دون 

 أسوانیطلع علیها أال أنه یعود فیستدرك انه طلب مقابلة الرئیس وحصل على موعد اللقاء في 

 هناك والتقى مع الصحفي محمد حسنین إلىوانه سافر بطائرة خاصة على حسابه الشخصي 

 ، ولعل الشاذلي كان  یتوجه للقاء السادات في وقت الحقأن قبل المدینههیكل في احد فنادق 

یأمل أن یحقق في الجانب السیاسي مالم یستطع تحقیقه في الجانب العسكري وهو التعبیر 

عن آراءه بكل صراحة ووضوح كما انه لم یشأ االبتعاد نهائیا عن مسرح اإلحداث ، ومن هنا 

 جاء قبوله بالسفر إلى لندن بعد اقتناعه باستحالة بقاءه في القوات المسلحة. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 471) سعد الدین الشاذلي ، حرب أكتوبر ، مصدر سابق ، ص1(

 وشارك بعدة دورات وبعثات داخل وخارج 1942 ودخل الكلیة العسكریة عام 1923 أول كانون 5) ولد حسن الجریدلي في 2(

 وعین مدیر عملیات القیادة اإلسرائیلیةاشترك في جمیع الحروب العربیة 1958 االتحاد السوفیتي عام إلى أبرزهامصر 

رئیس هیئة عملیات القوات   ثم1971 حتى 1968  عامفي هیئة عملیات القوات المسلحة من العسكریة الشرقیة و من ثم عین

، ونوط الجمهوریة العسكري ونجمة 1973 تشرینحصل علي وسام النجمة العسكریة في حرب ، و1978-1973المسلحة 

 الجیش و الجالء واالستقالل و النصر ونیشان التحریر وسام النجمة الیوغوسالفیة الذهبي ووسام وأنواط 1984فلسطین عام 

 12/10/2009 في 44870 ، العدد  األهرامللمزید انظر ، صحیفة .النجمة من المانیا الدیمقراطیة و نیشان االستقالل اللیبي

 .1973 /12/ 13 في 31779 ، العدد القاهرة ، األهرام) صحیفة 3(
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 سعد الشاذلي سفیراً في لندن •

 یرى بعض الباحثین إن السادات بدأ بانتقاء القیادات الموالیة له واستبعاد الشخصیات     

تنسجم ورؤیته المستقبلیة لما بعد الحرب ، فقد نجح في اتخاذ قرار الحرب وٕایقافها  التي ال

 معارضیه ، وقد استمر في الضغط على خصومه إلرادة ینصاع أودون أن یشاور اآلخرین 

وكان سعد الشاذلي یدرك قدرة السادات على اتخاذ أي قرار مهما   على حد سواء ،ومؤیدیه

 عن المؤسسة واالبتعاد رغبتهكان خطیرًا ، ولذلك كان البد أن یوافق على النزول عند 

. وبعد لقاء مع السادات كان ودیا للغایة كما یذكر الشاذلي وافق على الذهاب إلى )1(العسكریة

 وانضباطه العسكري ، تهلندن سفیرًا جدیدًا لمصر ، وقد امتدح السادات خالل اللقاء مهني

 لیس بأنه والتودد وانه مازال موضع ثقته ، فیما كرر الشاذلي اإلطراء بكثیر من یمازحهوظل 

أثاره األسلوب الذي ابلغ به على ید احمد   بقدر ماألمسلحهمنزعجا من ترك القوات 

. )2(إسماعیل

 المتكرر له ، وهو أن الرئیس رفضه الشاذلي یسوق مبررًا آخر لقبوله المنصب بعد أن   بید 

 على اتصال مع ألمانیا الغربیــة حیث ستقوم بإمدادنا   بأسلحة متطورة إنناتي ((أأّسر له ماي

 یتابع المباحثات أنیستطیع   وال)3(وسفیرنا لدیها رجل مدني هو محمد إبراهیم كامل وحدیثة ،

 إن ،ة هذا الموضوع ـــــــــــ لمتابعألمانیــــــــــــــا إلـــــــــــــــــــىن لندن ــــــــــــــــ تذهب مأنك ــــــــــة وعليــــــــــــالعسكري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   Kenneth .w. Stoin , op.cit,p9 ؛75 ، صحسن رجب ، مصدر سابق) 1(
؛ مصطفى عبید ، كتب هزت مصر ، كنوز للنشر  2012 /8/ 14 في 1632 العدد  ،القاهرة، ) صحیفة النهار2(

 .176 سعد الشاذلي ، مصدر سابق ، صأیام ؛ سمیر الجمل ، الكبریاء 25 ، ص2012والتوزیع ، القاهرة ، 
محمد إبراهیم كامل من الشخصیات المصریة المشهورة عمل سفیرا لبالدة في عدة بلدان ثم اختاره السادات لوزارة ) 3(

 نشاطه تل أبیب وظل كامل یمارس إلىالخارجیة خلفا لمحمود ریاض الذي استقال احتجاجا على سفر السادات 
 انه لم یرغب بتوقیع معاهدة كامب دیفید رغم مشاركته في مباحثاتها فقدم إالالدبلوماسي وقاد المفاوضات مع إسرائیل 

استقالته مكتوبة للسادات قبل یوم واحد من توقیع االتفاقیة ، وتنبأ في مذكراته بمستقبل مظلم للمنطقة بأسرها حیث 
 بحریة مطلقة في ممارسة سیاسة القتل واإلرهاب في إلسرائیلقال إن تلك االتفاقیة ستؤدي إلى عزلة مصر وستسمح 

المنطقة مستخدمة السالح األمریكي كمخلب لها، وٕان األفكار األمریكیة التي طرحت في كامب دیفید كانت تهدف 
إلى إضفاء غطاء شرعي لالحتالل اإلسرائیلي لألراضي العربیة، انظر ، محمد كامل، السالم الضائع في كامب 

 .26، ص2002دیفید ، مركز األهرام للترجمة والنشر ، القاهرة ، 
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مهمتك یاسعد هي تسلیح الجیش المصري أي أن عملك كسفیر هو امتداد لخدمتك في     

عتبر هذا الكالم مبررا كافیًا للذهاب إلى لندن أ. ویبدو أن سعد الشاذلي )1(القوات المسلحة ))

طالما انه یصب في مصلحة الجیش المصري ، حیث انتهى اللقاء مع الرئیس وعاد الشاذلي 

خبره بكل مادار في ذلك اللقاء ، أإلى الفندق الذي الزال محمد حسنین هیكل بانتظاره فیه وقد 

 لم یكشف عن جدلیة لقاءه بهیكل قبل وبعد لقاء الرئیس إال أننا نستشف من ذلك هورغم أن

التهدید المبطن من قبل هیكل لسعد الشاذلي ونصیحته بقبول المنصب وعدم معارضة 

السادات. 

 تقویم بإعادة   إن تطور السلوك الدبلوماسي االستراتیجي المصري في هذه المرحلة یتمیز 

لمفهوم المصلحة الوطنیة وارتباط مصر بالمحیط العربي والعالمي ، ففي حین كانت مصر 

في الحقبة الناصریة مرتبطة ارتباطا وثیقا باألهداف القومیة العربیة فأنها في عهد السادات 

أصبحت ذات طبیعة إقلیمیة أو محلیة ، تخلت فیها مصر عن دورها المركزي والمحوري في 

السیاسة العربیة رغبة من السادات في جعل الصراع العربي مع إسرائیل اقل عدائیة مماكان 

 سیاسته هذا التوجه الذي حدده السادات في أنوسنالحظ . )2(علیة في أي وقت مضى

الخارجیة سیصطدم بالتوجهات القومیــة التــي یؤمن بها سعد الدین الشاذلـي حیث صرح في 

 بالحلول التي قناعتهعدة لقاءات وحوارات أجرتها معه الصحافة العربیة والعالمیة عن عدم 

ترعاها الوالیات المتحدة ألنها بالنتیجة تصب في مصلحة إسرائیل التي التزال تحتل سیناء ، 

 .)3(وعلى مصر أن تسعى لتعزیز التقارب العربي ولیس االبتعاد عن محیطها اإلقلیمي

 بعد تأخر 1974بدأت رحلة سعد الدین الشاذلي إلى لندن في الثالث عشر من أیار      
 والطوائف اإلسرائیلیةاستمر لعدة أشهر بسبب معلومات استخباراتیة تفید بان المخابرات 

و ــــة ، ومصدر هذه المعلومات هـــــة السفر ألغتیالــــة سوف تنتهز فرصـــــة المتعصبـــــالصهیوني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ سعد الدین الشاذلي ، حرب أكتوبر ،    2012 / 8  /14 في 1632 العدد  ، القاهرة، صحیفة النهار  )1(
 .474مصدر سابق ، ص

 .275) صباح یاسر لفته ، مصدر سابق ، ص3(
 في 1290 العدد  ،القاهرة،  ، صحیفة الشروق الجدید المجهولة) عبد اهللا السناوي ، الفریق الشاذلي وقضیته 4(

13/8/ 2012. 
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 من السفر علنا وعدم إذاعة هاللواء رفعت حسني نائب رئیس المخابرات المصریة حیث حذر    

 ومما تجدر .)1(موعدة لوسائل األعالم ، وان المخابرات البریطانیة كانت لدیها معلومات مماثلة

 بدأت منذ خالفه الغتیاله أن شهدان الشاذلي قد أكدت بأن والدها تعرض لعدة محاوالت إلیه اإلشارة

مع السادات حول طریقة معالجة ثغرة الدفرسوار خالل الحرب ، واستمرت بعد ذلك حین اكتشف 

 آراء الشاذلي العسكریة هي األصوب ولو اتضح صدق رؤیته أمام الرأي العام لكان أنالسادات 

 هي وجود شعبیة كبیره واجهتهلذلك قرر التخلص منه غیر أن العقبة التي  موقف السادات سیئا ؛

 .)2(ر لندن كسفيإلى ومن الصعب التخلص منه بطریقة مباشرة فأبعده الفترةلسعد الشاذلي في تلك 

 الشعبیة التي یحظى بها والدها هي التي أجبرت السادات على أنوتضیف ابنته شهدان الشاذلي 

 سالحهیا ولدى توفر معلومات عن محاولة اغتیاله فأنه ظل یحمل ــــرًا في بریطانــــتعیینه سفي

الشخصي (المسدس) دائما معه قبل سفرة إلى لندن ، ولم تنتهي محاوالت األغتیال عند هذا الحد بل 

تعرض لمحاولة اغتیال أخرى في الجزائر وابلغ حینها السلطات الجزائریة حیث وفرت له حراسه 

وقد اثنت شهدان الشاذلي على الدور الذي لعبه اشرف مروان مستشار الرئیس في تحذیر ، مشددة 

والدها من عملیة االغتیال ألنه تربطه به عالقة قدیمه تعود إلى أیام الرئیس جمال عبد الناصر 

عندما كانت العائلتان تسكنان في منطقة العباسیة ولهما عالقات أسریة متینه ، ولم تذكر حادثه 

 تعیینه سفیرًا في إنكان سعد الشاذلي یدرك تمامًا و .)3(بعینها بل انه حذره بتوخي الحیطة والحذر

لندن هي محاوله ألبعاده عن الوسط السیاسي والعسكري في مصر خوفا من نفوذه المتزاید وشهرته 

 احمد إسماعیل   الفریقالتي بدأت تطفوا على مسرح األحداث بعد خالفاته مع السادات ووزیر دفاعه

عن  والذهاب إلى بریطانیا عادا ذلك خدمة لبالده بغض النظر  لكنه كان مضطرا لقبول هذا العمل

.   )4( سواء كانت عسكریة أم سیاسیةوالمسؤولیةالوظیفة 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8/ 14في  1632عدد ــ ال ،رةـــالقاه، فة النهار ــــ ؛ صحي128ق ، صـــري األبیض ، مصدر سابــــالعسكابید ، ـــ) مصطفى ع1(
/2012. 
 .2011 /2/ 25 في 2472 العدد  ،القاهرة، ) صحیفة المصري الیوم 2(
 .) المصدر نفسه3(

 .7 سنوات في السلك الدبلوماسي ، مصدر سابق ، صأربع) سعد الدین الشاذلي ، 4(



 1992الفصل الرابع                   سعد الدین الشاذلي ودورة السیاسي حتى عام 
 

]- 141- [ 
 

بدت سیطرة السادات واضحة ومطلقة على المؤسستین العسكریة والسیاسیة السیما بعد      

 رفع القیود عن الصحافة ، إذالنصر العسكري في الحرب ومحاوالت اإلصالح التي قام بها ، 

 ورفع الوصایة عن النقابات العمالیة ، سلسله من اإلصالحات السیاسیة واالقتصادیة وأطلق

 مناوراته السیاسیة فانه لم یغفل القیادات إلىإضافة .)1(وتنفیذ بعض الخطط الصناعیة

 في المهمةإیصال مؤیدیه إلى المفاصل  ، وكان السادات حاذقا في العسكریة وتبدیل مواقعها

في الوقت الذي  1974 عام  واألنواط علیهم في احتفال كبیراألوسمةقیادة الجیش وٕاغداق 

  .   )2(استبعد القادة الذین الیطمئن إلیهم أمثال سعد الشاذلي

    لدى وصوله إلى لندن استقبل سعد الشاذلي بحمله صحفیة مضادة نظمها ضده اللوبي 

 كانوا یعرفون تماما انه وراء العبور الناجح لقناة السویس ، وقد حیثالصهیوني في بریطانیا 

 الثغرة لو أن السادات وافق على توصیات الشاذلي في تطویق اإلسرائیلییناعترف القادة 

لكانت نتیجة الحرب شيء آخر ، وهو األمر الذي لم یغب عن األوساط اإلسرائیلیة التي 

وقد رد .   خالل الحرباإلسرائیلیین (سفاح) وانه دعا إلى قتل األسرى بأنهاتهمت الشاذلي 

 تمنعه العربیة وقیمه اإلسالمیة مبادئهالشاذلي خالل مؤتمر صحفي على تلك االتهامات ((إن 

وكانت األوساط  )3( ذلك یتنافى وشرفــه   العسكري ))أنمن التحریض على قتل أي أسیر كما 

  أقتطعت منــــھ بعض اآلیات القرآنیـة .)4(اً رـــــــــــــا قدمت كتیبا صغيــــــــــة) في بریطانيــــــــ(الیهودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .265، ص1986 ، القاهرة ، 1) عبد العظیم رمضان ، مصر في عصر السادات ، مكتبة مدبولي ، ط1(
 (2)Kirk S. Campbell  , Civil-Military Relations And Political Liberalization: A Comparative 
Study Of The Military's  Corporateness And Political Values In Egypt, Syria, Turkey, and 
Pakistan, Doctor of Philosophy in Political Science ,( Unpublished) Columbian College of Arts 
and Sciences  Of the George Washington University,2009,p152    

 ؛ سعد الشاذلي ، حرب أكتوبر ، مصدر سابق 132) مصطفى عبید ، العسكري األبیض ، مصدر سابق ، ص3(
 .473، ص

 التي تتضمن توجیهات وتعلیمات التعامل مع مختلف الصغیرةصدر سعد الدین الشاذلي مجموعه من الكتیبات أ) 4(
دلیل   وزعت على الجنود والضباط منها ،إداریة أو الحرب سواء كانت قتالیة إثناء التي یواجهها المقاتل الظروف

 یسهل حملها مثل محفظة الجیب یعود الیها المقاتل  هي كتیبات صغیرهوالجندي ، ودلیل السائق ، ودلیل التائهین 
وقد طبع منها ، 1967، كما أنها تحث الجنود المصرین على القتال الستعادة أرضهم  والثأر لهزیمة عام متى شاء 

 على بعضها مع الجنود المصریین الذین وقعوا في اإلسرائیلیون نسخة وزعت على الجمیع وعثر  ألفملیون ومائتي
 .60مصدر سابق ، ص حرب أكتوبر ،  الشاذلي ،سعد الدیناألسر ، انظر 
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 حیث ثقفتموهم ))  واقتلوهم  التي تحض على القتال وحرفت ترجمتها مثل قوله تعالى ((
، ولم یتوقف )1(ه تحریضا على قتل األسرى وأثاروا حمله واسعة من التحریض ضدعدوهو

األمر عند هذا الحد من الهجوم واالتهامات الموجهة ضده بل قامت وسائل األعالم البریطانیة 
 حادثة سرقة نفذتها امرأتان مصریتان من محل لتاجر باستغاللبدفع من اللوبي الصهیوني 

یهودي یعمل بالمصوغات الذهبیة في وسط لندن حیث اتهمت زوجة السفیر سعد الشاذلي 
وزوجة وزیر السیاحة المصري اللتین تصادف وجودهما في السوق بسرقة المحل ؛ األمر 
الذي دفع الشاذلي إلى أقامة دعوى قضائیة ضد اإلذاعة البریطانیة وحصل على االعتذار 

 التي واجهها بسبب دوره الشرسةوتكذیب الخبر، وهو أمر یتضح من خالله مدى الحملة 
 لندن نهایة لخالفاته مع إلىولم یكن سفر الشاذلي ،  )2(1973المتمیز في حرب تشرین 

السادات ذلك انه لم یكن شخصا عابرا یمكن تجاهل مواقفه وتصریحاته ، إضافة إلى انه ظل 
 تحدیهواضحا في كل مواقفه حتى وان اختلفت مع رؤیة السادات فكثیرا ما یثیر غضبه في 

 الرامیة إلى أجراء مفاوضات السالم برعایة أمریكیة ، واستبعاد االتحاد لسیاستهالواضح 
. )3(السوفیتي والدول العربیة

    دفعت مـواقف الشاذلــــي هذه إلى أن یتجاهلــه السادات تماما في االحتفالیـة الكبرى التي 

 توجه حیث لم 1973أقیمت في مجلس الشعب المصري تكریما لقادة حرب أكتوبر- تشرین 

 للحضور وقد قدم خاللها الرئیس األوسمة والنیاشین العسكریة ألبطال الحرب في إلیهالدعوة 

. ) 4( التلفازالوقت الذي كان سعد الشاذلي ابرز رجاالتها یتابع  ذلك الحفل من على شاشة

 من خالل  إلى لندنراً ـــوقد حـاول السادات فیما بعد استرضاءه عندما أرسل له نجمة الشرف س

ا بعیدا عن ــــــــــــي نفسه حیث استلمهـــــــــــــــــــرها الشاذلـــــارة التي یديــــــــــــــري في السفــــــــــــــالملحق العسك

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرب أكتوبر ، مصدر  ؛ سعد الدین الشاذلي ، 133) مصطفى عبید ، العسكري األبیض ، مصدر سابق ، ص1 (
 .60 ، صسابق

 .265 سعد الشاذلي ، مصدر سابق ، صأیام) سمیر الجمل ، الكبریاء 2(
 ، 2008 ، القاهرة) عصام عبد الفتاح ، أیام السادات أسرار غامضة وتاریخ مثیر ، كنوز للنشر والتوزیع ، 3(

 .91ص
  ؛ یوسف حسن 480 ، مصدر سابق ، صأكتوبر ؛ سعد الدین الشاذلي ، حرب 92) المصدر نفسه ، ص4(

 .151یوسف ، سعد الدین الشاذلي الرجل الثعلب ، مصدر سابق ، ص
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 یعرف الدور أنیرید للشعب   التي سلطها السادات على أبطال الحرب ، وكأنه الاألضواء   

 .)1( الذي ترك جرحا عمیقا في نفسهاألمرالحقیقي الذي لعبه في الحرب تخطیطا وقیادة وهو 

  لكنها لم الفترة كرمت ضباطها في حرب تشرین في نفس أیضاً  سوریا أنومن الجدیر بالذكر 

تنسى دور الشاذلي حیث قلدته وسام عسكري رفیع في احتفالیة ُنقلت مباشرة على وسائل 

 ). 2(األعالم في رد واضح على تجاهل السادات لدوره

 بطالقة ممیزه جعلته یظهر االنكلیزیة شخصیة الشاذلي ومقدرته السیاسیة وٕاجادته اللغة إن   

كشخصیة مصریة تحظى باالحترام والتقدیر الكبیر في لندن التي أرادها السادات أن تكون 

 به یتفوق لدى مباشرته العمل في السفارة فإذاع صوته وتحجیم دوره يمنفى دبلوماسي لتضي

على العدید من السفراء المدنین ، ویظهر براعة غیر تقلیدیة في العمل والقدرة على الوصول 

.  )3( الذین عملوا معهالدبلوماسیین الهدف كما یؤكد ذلك إلى

 عاش فیهــا لعدة سنوات أن لم یكــن بعیدًا عن األجــــواء البریطانــیة فسبق له أنه   والحقیقــــة 

ملحقًا عسكریًا في سفارة بالدة أوائل الستینات من القرن العشرین ، وأقام عالقات ثنائیة مع 

ایا العربیــة وتناهض الوجـــود ــــد القضــــــــیة تؤيــــة بریطانـــــــیات سیاسيـــزاب وشخصــــــــأح

الصهیوني في فلسطین ، وقد أظهر حدسه السیاســـي وفهمه الحاذق عندما توقــع لوزیــــرة 

  دعاهاًا كبیرا حیثــــــــــمستقبال سیاسي)4(ر)ـــــــ حینها(مارغریت تاتشالبریطانیــــــــــــــــةــم العالـــي ـــــــالتعلي

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .480، صسابق  مصدر  حرب أكتوبر،) سعد الدین الشاذلي ،1(
 .481) المصدر نفسه ، ص2(
 .134) مصطفى عبید ، العسكري األبیض ، مصدر سابق ، ص3(
، 1975 عاماختیرت تاتشر رئیسة لحزب المحافظین   ،1925 أول تشرین 13) ولدت مارغریت تاتشر في 4(

وهي اول .، ُلقبت بالمرأة الحدیدیة1979 عاموأصبحت رئیسا للوزراء بعد أن فازت  في االنتخابات العامة التي جرت 
واشتهرت تاتشر بالعناد واألسلوب الهجومي أثناء المفاوضات، واتخذت أمراءه بریطانیة  تتولى رئاسة الوزراء ، 

قرارات جریئة أبرزها القضاء على النقابات ومواجهة الجیش الجمهوري األیرلندي والدفاع عن مصالح بریطانیا في 
، انتهاء بدخولها في نزاع مسلح مع األرجنتین لالحتفاظ بالسیطرة السابق أوروبا وانتقاداتها الدائمة لالتحاد السوفییتي 

 :  للمزید انظر2013نیسان  8توفیت في ،  على جزر فوكالند أو مالبیناس
http://arabic.cnn.com/2013/world/4/8/UK.THATCHER.DEATH/index . 
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 حفل عشاء في السفارة المصریة بحضور عدد من الشخصیات ،وكان إلىوزوجها       

واستطاع سعد الشاذلي أن  .)1(توقعه صحیحا حیث أصبحت رئیسة للوزراء في وقت الحق

 مقصد إلى السفارةیدیر السلك الدبلوماسي في السفارة المصریة بمقدره واضحة حیث تحولت 

السیما بعد إعالنه استضافة سفارته للبعثات والملحقیات ، العدید من السفراء العرب واألفارقة 

األفریقیة في بریطانیا في احتفالیة كبرى بمناسبة (یوم أفریقیا) الذي یصادف الخامس 

، وكان هذا نصرًا سیاسیا لمصر والشاذلي شخصیًا حیث حضره رئیس أیاروالعشرین من 

الوزراء البریطاني (كاالهان) ووزیر خارجیته ، كما دعیت له الملكة أیضُا وأصبح الشاذلي 

.     )2(موضع اهتمام وتقدیر الجمیع

    لقد شهدت مصر تداعیات وتغیرات عمیقة في سیاستها الداخلیة والخارجیة لم تلق بآثارها 

على مصر وحدها وٕانما على جمیع الدول العربیة ففي الوقت الذي كانت مباحثات فــض 

االشتباك تجـري مـع إسرائیل كانت العالقـة متوتره مع سوریا  وكان هنري كیسنجر استطاع أن 

 وحتى نهایة حیاته حتى انه ((كان 1973یؤثر على السادات منذ اللقاء األول بینهما عام 

    .)3(على استعداد ألن یصدق أي شيء یقوله كیسنجر))

ولما كان سعد الشاذلي جزء من المنظومة السیاسیة التي یدیرها السادات فقد صدرت عنه    
 العام للسیاسة المصریة ففي لقاء صحفي مع مجلة التوجهعدة تصریحات تختلف مع 

اوالت االمبریالیة ـــــــــــــ محإني ــــــــــــأكد الشاذل 1974ران ــــ حزي10ة في ــوادث اللبنانيــــــالح
 وتجزئةي تقودها الوالیات المتحدة هدفها عزل مصر عن األمة العربیة ، ـــــــة التـــــــــالعالمي

یر على المفاوضات السیاسیة مع مصر ــــــ من خالل التأثاإلسرائیلـــــيراع العربي ـــــالص
 على الوالیات المتحدة االعتمادد إن ـــوأك .)4(ةـــــر الفلسطینيــــــــــة التحريــــا ومنظمــــاد سوريـــــواستبع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  186) سمیر الجمل ، الكبریاء أیام سعد الشاذلي ، مصدر سابق ، ص1(
 ؛ سعد الدین الشاذلي ، أربع سنوات في السلك 134) مصطفى عبید ، العسكري األبیض ، مصدر سابق ، ص2(

 40الدبلوماسي ، مصدر سابق ، ص
  ؛ 45)  سانـدرا مكي ، الملفات السریـة للحكام العرب ، الدار العالمیـة للكتب والـنشر ، القاهرة ، (د.ت) ص3(

                        297محمد حسنین هیكل ، المفاوضات السریـة بین العرب وٕاسرائیل ، مصدر سابق ، ص
 .133) مصطفى عبید ، العسكري األبیض ، مصدر سابق ، ص4(
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لم یعد مجدیًا السیما بعد انفراد هنري كیسنجر بإدارة قضیة الشرق األوسط ، فهو         

 كونه من أصل یهودي فأنه صرح في أكثر من مره أن الفرصــة التاریخیــة متاحـــة إلىإضافة 

أمام إسرائیل بوجوده علـى رأس الدبلوماسیــة األمریكیة في ظل رئیس ضعیف حیث كان 

 تقابلها رغبة أكیده من السادات في إیجاد حل .)1(یتـــا في فضیحة ووتركـــنیكسون متورط

یدور   ولم یكن هذا خافیا عن الشاذلي المتابع والمطلع على ما)2(سریع للصراع مع إسرائیل

ن الدارسیـن في بریطانیا ــــــ لقاء مع الطلبة المصریيإلى فقد دعا األوربیــــــــة في األوساط 

وتحدث معهم عن وجود تیار داخل مصر یدعوا لجرها لسالم منفرد مع إسرائیل بعیدا عن 

یار یكبر ویتوسع والبد من الوقوف بوجهة وعدم السماح له ــــالدول العربیة ، وان هذا الت

.    )3( اإلقلیمیةبالتفریط بدور مصر ومكانتها

 شـن الشاذلي هجومًا 1975وفي لقاء آخر مع التلفزیون البریطاني في كانون الثاني     

 ، الهادفة للضغط على  أبیب بین القاهرة وتل )4(الذعًا ضد هنري كیسنجر ورحالته المكوكیـة

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هو االسم الذي أطلق على عملیة التجسس التي قام بها الرئیس نیكسون وأنصاره على مكاتب الحزب ) ووتركیت1 (
وعدت اكبر فضیحة في تاریخ الدیمقراطیة األمریكیة 1974الدیمقراطي المنافس له أثناء االنتخابات األمریكیة عام 

حین القي القبض على خمسة أشخاص كانوا ینصبون أجهزة تنصت سریة على مكالمات اللجنة القومیة للحزب 
الدیمقراطي واعترفوا أمام القضاء بعملهم لصالح الرئیس نیكسون الذي استدعي هو اآلخر للتحقیق معه ورغم 

محاوالت تسویة القضیة إال أن األعالم األمریكي ظل یتابعها حتى اضطر الرئیس إلى تقدیم استقالته في الثامن من 
 بعد تهدید الكونغرس بعزله ، واختار جیرالد فورد لیخلفة في منصبة بعد أن اتفق معه على إصدار عفو 1974آب 

للمزید انظر صباح یاسر لفته ، مصدر سابق ، رئاسي عنه وهو ماتم بالفعل بعد یوم واحد من التنصیب ، 
   . 317ص

  .280 ، مصدر سابق ، صوٕاسرائیل) محمد حسنین هیكل ، المفاوضات السریة بین العرب 2(
؛ مصطفى عبید ، العسكري األبیض ، 168 سعد الشاذلي ، مصدر سابق ، صأیام) سمیر الجمل ، الكبریاء 3(

 .134مصدر سابق ، ص
) بلغ عدد الرحالت التي قام بها كیسنجر إلى المنطقة العربیة عشر رحالت ابتداءآ من السادس من تشرین أول 4(

 ونظرا ألن السمة الغالبة على تلك الجوالت هي التنقل السریع بین 1975 ولغایة األول من أیلول عام 1973

العواصم العربیة التي یستهدفها في رحالته وبین إسرائیل فقد أطلق على تلك الرحالت الدبلوماسیة صفة المكوكیة ، 

 .72للمزید انظر ، شریف جوید علوان ، مصدر سابق ، ص
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مصر معتبرا أن الحل األمثل هو الذهاب إلى جنیف حتى الیتم تسویف القضیة العربیة     

ومواقفه هذه تتنافى ه واعتبرت تصریحات )1(تحت ضغوط ووساطة الوالیات المتحدة األمریكیة

 ألستدعائه أدىلسادات شخصیًا األمر الذي لوسیاسة مصر الخارجیة كما عدت نقدا موجها 

 القاهرة أمام وزیر الخارجیة إسماعیل فهمي وتمت مساءلته عن تلك التصریحات التي إلى

تالقفتها وسائل األعالم وكررت نشرها صحیفة السفیر اللبنانیة بعناوین عریضة لكن القضیة 

.  )2(سویت في حینها وعاد سعد الشاذلي إلى عملة في لندن

نشرت مجلة روز الیوسف حوارا مثیرا جرى بین السفیر المصري سعد 1975 آذار 17   وفي 

 (جدعون رافائیل) على محطة قناة البي بي سي البریطانیة  اإلسرائیليالدین الشاذلي والسفیر 

یكون   مقابلة تلفزیونیـة بین سفیرین مصري وٕاسرائیلي وكان الشاذلي قد اشترط أن الأولوهي 

یتبادل الحدیث مع السفیر اإلسرائیلي فكان كل شخص في أستودیوا خاص  اللقاء مباشر وال

. )3(فیما یتولى المذیع أدارة األسئلة والحوار

    كانت فحوى اللقاء تدور حول المفاوضات المزمع أجرائها بین مصر وٕاسرائیل والرحالت 
 ولدى سؤاله عن ماهیـــة الشروط )4( الشرق األوسطإلىالمكوكیة المستمرة لهنري كیسنجر 

((بأن مصر كعضو في أجاب  تقبلها مصر ألجــراء تسویـة مع إسرائیل أنالتـــي یمكن 
 تجري اتفاقًا منفردًا مع إسرائیل ، وقد أصبح هذا واضحًا أالمجموعة الدول العربیة التزمت 

للجمیع ؛ لكن الرئیس السادات أعلَن في نفس الوقت أن هذا الیتناقض مع أي انسحاب 
  .)5(إسرائیلي من سیناء))

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .168) سمیر الجمل ، الكبریاء ایام سعد الشاذلي ، مصدر سابق  ، ص1(
 .29-28) سعد الدین الشاذلي ، أربع سنوات في السلك الدبلوماسي ، مصدر سابق ،ص2(
 .1975 /3/ 17 في 2451 القاهرة ، العدد ، روز الیوسف مجلة ) 3(
 قبل نشوب حرب تشرین بستة أشهر (صدمه) اإلسرائیلي) كان كیسنجر یحبذ فكرة وقوع صدمه في النزاع العربي 4(

یشیر   معادلة أخرى وهو ماإلى قائمة إستراتیجیة الظروف المواتیة لالنتقال من معادلة لتهیئةتحدث آثارها المطلوبة 
 مصمم الدبلوماسیة األمریكیة كان یتحرك وكأنما یصنع سیناریو سبق وان تصور إحداثه ، للمزید انظر . أنإلى 

   . 73، ص1975 تسكت المدافع ، دار القضایا ، بیروت ، أنمحمد سید احمد ، بعد 
  .1975/ 17/3 في 2451 القاهرة ، العدد ،) مجلة روز الیوسف 5(
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 أن هذا التصریح یتناقض مع توجهات السادات التي قدم فیها إلیه اإلشارةومما تجدر      

 الذي تولـــــى الحكم خلفا للرئیس )1( جیرالد فورداألمریكيتنازالت كبیره خالل لقاءه مع الرئیس 

یفضي إلى السالم دون االعتراف   على مناقشة قضیة الشرق األوسط بماوأكدانیكسون ، 

 أشراك الدول العربیة في المباحثات وكان كیسنجر قد حضر هذا اللقاء أوبالقضیة الفلسطینیة 

  إن ((ئه. ویضیف الشاذلي في لقا)2(حیث وصفة بالخطوة األولى على طریق السالم

العروض والمقترحات التي یقدمها كیسنجر وغیره هــي مجرد شائعات وأننا الیمكن أن نكــون 

 لتنسحب من أراضینا التي احتلتها ، وان سیاسة إلسرائیل حد تقدیـم ضمانات  إلىساذجین 

)) ومع 242 وفق للقرار إلسرائیلالحل خطوه- خطوه الیمكن أن نقبله دون االنسحاب الكامل 

دي ـــــى الطرف المعتـــغط علــرن بالضــــــینكر ضرورة الدور األمریكي ، لكنه یجب أن یقت  الهأن

دة ، ویرى أن ــ) قرار صادر عن األمم المتح150یل التي رفضت منذ إنشاءها (ـــــــــــــو إسرائـــــوه

م ـــــــــــراف األمــــم تحت أشـــة تتـــــــــة تسويــــــــ في أي عمليللفلسطینیینون هناك أشراك ــــــیك

 )3(1967قبل عام  حدود ما ل إلىــــــــــــــــن انسحاب إسرائيــــــــــــــدة بما یضمـــــــالمتح

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولد في أوماها نبراسكا، وینتمي إلى الحزب الجمهوري تولى ) جیرالد فورد هو الرئیس األمریكي الثامن والثالثون 1(
وجیرالد فورد هو الرئیس الوحید  ،  بسبب فضیحة ووتر غیت بعد استقالة ریتشارد نیكسون 1974 آب 9الرئاسة في 

الذي لم ینتخب ، وقد أكد في أول خطاب له إلى الشعب األمریكي أن أولى مهامه هي تضمید الجراح التي أصابت 
أمام الدیمقراطي جیمي كارتر في  1976الدیمقراطیة األمیركیة بسبب فضیحة ووترغیت ، وخسر فورد انتخابات 

 وأكد انه راجع ضمیره طویال ، ولم یكف فورد عن نفي ذلك.هزیمة عزاها المؤرخون إلى قراره العفو عن نیكسون
 لعب الجمیع دورا فیها ، وقد تعرض فورد لمحاولتي )مأساة أمیركیة( نیكسون وعائلته شكلت مشاكلموضحا أن 

إلى جیرالد فورد أثناء زیارته إلى فلوریدا ،   وتم توقیف لینیت فروم فیما كانت تصوب مسدسها1975اغتیال في عام 
وبعد أسبوعین من ذلك أطلقت شابـة أخرى تدعى ساره جین مور النار علیه بدون أن تصیبه أثناء زیارته الى والیة 

، للمزید انظر        2006كالیفورنیا ، وحكم على االثنتین بالسجن مدى الحیاة ، وتوفي فورد عام 
http://www.zuhlool.org/wiki 

 ؛ محمد حسنین هیكل ، المفاوضات السریة بین العرب 128) عمر نافع نصیف الحدیثي ، مصدر سابق ، ص2(
 .263وٕاسرائیل ، مصدر سابق ، ص

 .1975/آذار/17 في 2451القاهرة ، العدد ، روز الیوسف مجلة ) 3(

http://www.zuhlool.org/wiki/
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 سعد الشاذلي سفیرا في البرتغال   •
 تفشل فقد عقد سلسلة من اللقاءات مع إسماعیل فهمي أن یرید لمهمة كیسنجر ال السادات     كان

وزیر الخارجیة ومحمد الجمسي وزیر الدفاع الذین وافقوه على السیر في مباحثاته مع اإلدارة 

األمریكیة وكان البد من أبعاد األصوات المعارضة ومنها سعد الشاذلي الذي الینفك یدلي 

بتصریحات تثیر الرأي العام سواء في أوربا أو لدى الشعب المصري فتقرر أبعادة إلى سفارة أخرى 

لقد فشلت خطة السادات  .)2(في دولة آخرى اقل تأثیرا وأهمیة من لندن ذات الثقل السیاسي العالمي

في إبعاد الشاذلي عن بؤرة السیاسـة من خالل تعینه سفیرا واتضح انه قد نجح أكثر في إقامة العدید 

 ، وان یقول رأیه بكل صراحة وصدق ، ولم تتمكن المغریات واألعالمیةمن األنشطة السیاسیة 

رفه عن المبادئ التي ـــالمادیة والمخصصات التي كان یتقاضاها من التأثیر في حسه القومي أو ص

ن بها والتي قاتل في حرب أكتوبر – تشرین من اجلها رغم اعترافه بأن ماحصل علیه من ـــــیؤم

مخصصات خالل سنه واحدة قضاها في لندن یساوي ماحصل علیة خالل ثالثة وثالثین سنة من 

وأثناء زیارة قام بها وزیر الخارجیة المصري إسماعیل فهمي إلى لندن . )3(خدمته في القوات المسلحة

یس السادات یقدر ــــــــه أن الرئــــــــ والتقى خاللها سعد الدین الشاذلي حیث ابلغ1975في نهایة عام 

 البرتغال كأول سفیر لمصر إلى المخلصة ، وأنه قرر نقله جهودهوماسي ویشكر ـــــــــعالیا عمله الدبل

ق ـــــــال في وقت سابـــــا مع البرتغــــــبعد أعادة العالقات معها ، ویذكر إن مصر قد قطعت عالقاته

   .)4(1963بسبب رفضها منح االستقالل للدول األفریقیة الخاضعة لسیطرتها منذ عام 

ال لیس بسبب فشلة الدبلوماسي في ـــــة عاصمة البرتغــــــــي إلى لشبونـــــلقد جاء قرار نقل الشاذل   
كریا وبالتالي ــــه شخصا عســــذي أعتقد انــــیر متوقع من قبل السادات الـــلندن  بل بسبب نجاحه الغ

فهو غیر مؤهل لعمل سیاسي في عاصمة تبدو اكبر من إمكانیات الشاذلي السیاسیة ، لكنه اثبت 
رج السادات في كثیر من تصریحاته السیاسیة ، فجاء أبعادة إلى البرتغال التي لم یكن ـــــــــــالعكس وأح
ا في القضایا العالمیة السیما ـــود دور مؤثر لهــة إلى عدم وجــة إضافــة مصريــود لجاليـــفیها أي وج

. )5(قضیة الشرق األوسط
ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1975/ 17/3 في 2451القاهرة ، العدد ، روز الیوسف مجلة ) 1 (
 .168) سمیر الجمل ، الكبریاء أیام سعد الشاذلي ، مصدر سابق ، ص2(
 .135) مصطفى عبید ، العسكري األبیض ، مصدر سابق ، ص3(
 .2008 /2/ 21 في 1373 العدد  ،القاهرة، ) صحیفة المصري الیوم 4(
 .136 أیام سعد الشاذلي ، المصدر السابق ، صالكبریاء) سمیر الجمل ،5(
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 اتفاقیة كامب دیفید وموقف الشاذلي منھا •
 ففي الوقت الذي لم 1978 حالة الفوضى في العالقات العربیة خالل عام استمرت    

 منظمة إلى باإلضافة دول عربیة أربعة تستقطب سوى أنتستطع جبهة الصمود والتصدي 

 تحرك عملي ضد أي تحقیق إلىالتحریر الفلسطینیة فأن قراراتها كانت عاجزة عن الوصول 

تحقیق   نحواندفاعه الدولیة فقد تمادى في أوسیاسة السادات سواء على الساحة العربیة 

. )1( عنها في زیارته للقدسأعلنتصوراته التي 

 واستغرق ساعة اإلسرائیلي أمام الكنیست ألقاه قد صرح في خطابة الذي  السادات    وكان

 نرحب بكم لتعیشوا بیننا في سالم وأمن ، ولكي  أننا قائال ((اإلسرائیلیینكاملة حیث خاطب 

 دولیة قد أخرى ضمانات وأیةیتم تحقیق السالم مع العدل اقترح قیام حدود آمنه ضد العدوان 

 ورغم القرارات التي صدرت عن مؤتمر طرابلس وماتالها من .)2( فیها))إسرائیلترغب 

 بقطع العالقات مع مصر أوصتاجتماعات ولقاءات في بغداد ودمشق والجزائر حیث 

وسحب السفراء العرب فورا منها وردت مصر بقطع عالقاتها الدبلوماسیة مع تلك الدول في 

 التصالحیة مع مسیرته من السادات على مواصلة وٕاصرار في تحد واضح 5/12/1977

. )3(اإلسرائیليالكیان 

دي لدى جناحي ـا بسبب االختالف العقائـــا رغم برود العالقات بینهمـراق وسوريـــاول العــــ   ح

 إلى لملمة الوضع العربي وتكوین محور عربي  السعيحزب البعث الحاكم في كال البلدین

 حیث جرت عدة إسرائیل االنحدار المصري في مشروع التسویة المنفردة مع إلیقافموحد 

 بغداد في إلى األسدزیارات متبادلة بین البلدین أسفرت في نهایة المطاف عن زیارة حافظ 

 وقع السادات  أنوبعد ) 4( لبلورة موقف عربي موحد1978 أولن ــن من تشريـــــــالسادس والعشري

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .118مصدر سابق ، ص، ) شریف جوید علوان 1(
 Mchael.R.Fischbach,Palestinan refugee property and  ؛ 212) اریك سیلفر، مصدر سابق ، ص2(

         theArab-Israeliconflict,Columbia.university,press,newyork,2003,p329                  
 .73، مصدر سابق ، ص  طالبأبو) حسن 3(
  .506) باتریك سیل ، مصدر سابق ، ص4(
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 طارئ للقمة العربیة في اجتماع إلى دعا العـراق 1978 أیلول 19   اتفاقیـة كامب دیفد في 

بغداد لمناقشة الظروف المستجدة التــي تمر بها األمة العربیـة وكیفیـة مواجهـة الوضع الجدیـد 

 ، وقد بذل العراق جهدا دبلوماسیا إسرائیل مع مفاوضاتهالناشــئ مـن مضي السادات قدما في 

 المؤتمر رغم وجود انقسام واضح في إلىمكثف أسفر عن حضور أحدى عشرة دولة عربیة 

 )1(1978العالقات العربیة وعدم وجود رأي موحد وعقد في الثاني عشر من تشرین الثاني 

وكانت له نتائج هامة في إیقاف التداعیات الخطیرة التي تعصف بالعالقات العربیة  وأوجد 

 على إدانـة سیاسة السادات التي توجها بتوقیع اتفاقیة كامب دیفد االتفاقحدودا دنیا من 

 من اجل تدعیم موقفة الذي بدأ إلیهلبحث عن مشاركین عرب في االنضمام ل الحثیث وسعیه

 ، ورغم عدم صدور بیان ختامي عن )2(یتـراجع بعد اإلدانة الشعبیة الواسعة واالستنكار العربي

 انه تمخض عن عدة توصیات مهمـة تلخصت بمایأتي:- إالالمؤتمر 

- عدم موافقة المؤتمر على اتفاقیة كامب دیفد  1

 العربي  اإلستراتیجي- توحید الجهود العربیة من اجل معالجة الخلل 2

 التراجع والعودة عن تنفیذ اتفاق كامب دیفید   إلى- دعوة مصر 3

 اإلسرائیلي- حضر أي عقد صلح منفرد مع الكیان 4

 )3(- دعم الجبهتین الشمالیة والشرقیة ومنظمة التحریر الفلسطینیة مادیا5

 تونس  إلى القاهرة- نقل مقر الجامعة العربیة من 6

 على التأكید- تطبیق قوانیـن المقاطعة على الشركات واألفراد المتعاملین مع مصر مع 7

.  )4(التمیز بین الحكومة والشعب المصري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .119)  شریف جوید علوان ، مصدر سابق ، ص1(
 .120 ، صنفسه) المصدر 2(
 ملیار دوالر لالردن 2/1ملیار دوالر لسوریا سنویا ولمدة عشر سنوات ، وتقدیم 8/1) وعد القادة المؤتمرون بتقدیم 3(

 ملیون دوالر 100 ملیون أخرى لعرب األراضي المحتلة ، و150 ملیون دوالر لمنظمة التحریر الفلسطینیة و150و 
للبنان كما أرسل القادة العرب وفدًا إلى الرئیس المصري أنور السادات یعرض علیة مبلغ خمسة ملیارات دوالر سنویًا 
ولمدة عشر سنوات مقابل الرجوع عن اتفاقیة كامب دیفید اال انه رفض استقبال الوفد ، للمزید من التفاصیل ،انظر ، 

 .507باتریك سیل ، مصدر سابق ، ص
)4 (www.yabeyrouth.coml/pages/index1648.htm 

http://www.yabeyrouth.coml/pages/index1648.htm
http://www.yabeyrouth.coml/pages/index1648.htm
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     وفي هذه القمة تم تعلیق عضویة مصرفي الجامعة العربیة واللجان التابعة لها ، وأطلق 
بعض الباحثین علیها قمة (الرفض) ألن المشاریع التي أدرجت على جدول أعمالهـــا قد تبنت 

 وهكذا تكونت جبهـة الرفض 1977المشروع الذي سبق طرحــة فــي مؤتمــر طرابلـــس عام 
العربــي التي كان لها اتصاالت مع شخصیات مصریة رافضة لمبدأ السادات ، وقد حضر 

سعد الدین الشاذلي عدد من اجتماعاتها ولقاءاتها التي عقدت في دمشق والجزائر بعد استقالته 
 مصرین لسیاسیینضمن مجموعة من االستقاالت 1978من العمل في السفارة المصریة عام 

 وقد صرح سعد .)1( وزیري الخارجیة على التوالي في مصر  الشاذليإلىشملت إضافة 
الشاذلي في احد لقاءاته الصحفیة عندما سأل ماهو موقفكم في جبهة الصمود والتصدي من 

بأن الخالف لیس شخصیا   القدس ؟ حیث أجاب ((إلىالنظام المصري بعد ذهاب السادات 
مع السادات ولكنه خالف حول توجه وآلیة قیادة الدولة وانحراف مسار الحكم في مصر ، 

 أن القوانین التي یریدها دون بإصدار الدكتاتوریة یفرض آراءه على الشعب بطبیعتهفالنظام 
.ولم )2()) یستطیع احد رفضها بسبب استبعاد التیارات الوطنیة تحت شعار سیادة القانون

 ومساندته لجبهة الرفض العربیة التي تسعى لعزل السادات ومحاصرة تأییدهیخفي الشاذلي 
 على الصعید العربي أو على صعید منظمة دول عدم االنحیاز التي اتخذت قرارا نظامه

 )3(بتجمید عضویة مصر بعد توقیع كامب دیفد وكذلك فعلت منظمة المؤتمر اإلسالمي
وطالب الشاذلي صراحة بضرورة إسقاط النظام الذي تسبب بصدمة لألجیال العربیة التي 

تربت على كراهیة العدو الصهیوني ،وعلى األیمان بوجوب تحریر القدس ،وأكد الشاذلي ذلك 
.  )4( نسقط هذا النظام القمعي ونتخلص منه))أن نرید إننابقوله (( 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  30/3/2004، في 789) عصام البغدادي ، مؤتمرات القمة العربیة ، صحیفة الحوار المتمدن (القاهرة) العدد 1(
 .207) سمیر الجمل ، الكبریاء أیام سعد الشاذلي ، مصدر سابق ، ص2(
 تضم سبعا وخمسین دولة .منظمة التعاون اإلسالمي وهي منظمة دولیة ذات عضویة دائمة في األمم المتحدة )3(

 والبلقان وشبه القارة الهندیة وجنوب شرق آسیا وآسیا الوسطى وٕافریقیا من الوطن العربي وهي دول ذات غالبیة مسلمة
، إذ عقد أول اجتماع بین زعماء العالم اإلسالمي، 1969 أیلول 25في  وألبانیا، تأسست المنظمة في الرباط البوسنة 

حیث طرحت حینها مبادئ الدفاع عن شرف وكرامة المسلمین  1969 آب 21في  بعید حریق المسجد األقصى
 وبعد ستة أشهر من . قاسم مشترك بین جمیع فئات المسلمینإلیجادالمتمثلة في القدس وقبة الصخرة، وذلك كمحاولة 

إنشاء أمانة عامة  1970في آذار االجتماع األول، تبنى المؤتمر اإلسالمي األول لوزراء الخارجیة المنعقد في جدة
مقرا مؤقتا  للمنظمة، كي یضمن االتصال بین الدول األعضاء وتنسیق العمل. عین وقتها أمین عام واختیرت جدة

 http://islamonline.net/arحیث سیكون المقر الدائم لها ، نقال عن موقع أسالم اون الین للمنظمة، بانتظار تحریر القدس،
 .208 مصدر سابق ، صالكبریاء أیام سعد الشاذلي ،سمیر الجمل ، )4(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://islamonline.net/ar
http://islamonline.net/ar
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 الذي اإلسرائیلي   ویتساءل الشاذلي حول السالم المزعوم الذي ینشده السادات مع الكیان 

یزال یوسع رقعته الجغرافیة كلما وجد الفرصة   وهو ال1948یحتل األراضي العربیة منذ عام 

 لمواجهةسانحة أو الحظ ضعفا في المواقف العربیة السیما وانه قد عزز ترسانته العسكریة 

 لدیها 1975 منذ عام إسرائیل حیث یقول الشاذلي (( كلنا نعلم أن األولالعرب في المقام 

 ومن یمتلك هذه اإلمكانات T.N.T قوتها التفجیریة ملیون طن من مادة أجماليقدرات نوویة 

ن یتخذ السادات  أ وبالتالي فأن األولى هو، یستخدمها في أي وقت یشاء أنفأنه یستطیع 

والمنظومة العربیة إجراءات رادعة سواء عسكریة او سیاسیة من خالل امتالك قوة موازیة 

.  )1( السالم األحادي الجانب))الستجداء ولیس السعي إلسرائیل

 قد استهان اإلسرائیليویبدو الشاذلي محقا وهو مطلع على دقائق األمور ذلك إن الجانب 

بالمصرین حتى بعد توقیع اتفاق كامب دیفید ولم یجنح للسالم كما كان یتصور السادات ومن 

هم على شاكلته ففي لقاءه مع مناحیم بیغن كان وزیر الخارجیة المصري محمد كامل یشعر 

 الجمیع وأمام شاشات التلفزیون ووسائل األعالم أمام بیغن الذي قال إلىبمرارة وهو یتحدث 

ن) ي وال . لحق تقریر المصیر (لألرهابي1967 حدود إلىال. لتقسیم القدس وال. لالنسحاب 

 یطلب الحدیث بعیدا عن أن ولم یكن في وسع الوزیر المصري سوى الفلسطینیینویقصد 

. )2(أإلعالموسائل 

   لقد كان الشاذلي مطلعا بمرارة كیف أن زمیله السفیر المصري في ألمانیا كان یرتعد خوفا 
 صالة العید في السفارة المصریة في بون ألن ذلك تصادف مع رحلة السادات إلى إقامةمن 

 وبالتالي فهناك خشیة حقیقیة من رد فعل الجالیة العربیة الكبیرة في ألمانیا اإلسرائیليالكیان 
 وقد بلغ التراجع المصري حدا .)3(السیما بعد تحذیرات وردت للسفارة من أعمال عدائیة ضدها

 تتولى حراسته   أن طلب الرئیس المصري من الوالیات المتحدة أنالیمكن السكوت عنه بعد 
بسبب األخطار المحدقة به وكأنه یعرف انه یسیر في الطریق الخطأ ومع ذلك یبدو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .119) سعد الدین الشاذلي ، الخیار العسكري العربي ، مصدر سابق ، ص1(
؛ 111) محمود فوزي ، كامب دیفید في عقل وزراء خارجیة مصر، مصدر سابق ، ص2(

Mostafa.F.Salem,op,cit,p292-293                                                                           
  .113ص ، ) المصدر نفسه3(
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 العربیة األمة واضحا على مواصلة المفاوضات التي لم یجني منها سواء ابتعاده عن    إصرارهُ 
كان  )1( إعالن استقالتهإلى نوع من السالم ؛ األمر الذي دفع الشاذلي أيوفشله الذریع في أحالل 

 بإعطاء حل القضیة الفلسطینیة إلى ستؤدیان أنهماالسادات یأمل من اتفاقیتي كامب دیفید 
 حكما ذاتیا لمدة خمس سنوات لیختاروا بعدها في استفتاء طبیعة الحكم الذي یرغبون فیه الفلسطینیین

 اإلسرائیلیة، في نفس الوقت فأن معاهدة السالم المصریة األردنیة أم اإلسرائیلیةسواء تحت السیطرة 
 إنقاذ إلى التعایش السلمي ، األمر الذي یؤدي إمكانیة كسر الحاجز النفسي مما یسهل إلىستؤدي 

 من المواطنین اآلالف واألوضاع المعیشیة المتردیة التي أدت لنزول االقتصاديمصر من التدهور 
 السلع أثماننتیجة لزیادة األسعار وارتفاع .)2( ینایر)19و18 بإحداث الشوارع فیما عرف(إلى

 مناحیم بیغن لن یفي بأیة اإلسرائیلياألساسیة لكن سرعان ما أكتشف السادات أن رئیس الوزراء 
 وبدال من تراجع السادات .)3(1967 المحتلة عاماألراضي من االنسحابوعود قطعها وانه الینوي 

 األمریكیة اإلدارةعن مواصلة المفاوضات ووضع األمور في نصابها الصحیح فأنه راح یطالب 
 في ذات الوقت راح یشدد من قبضته على السلطة في الداخل وینكل إسرائیلبالضغط على 

بالمعارضة السیاسیة حتى بلغ الحد انه اعتقل المئات من الشخصیات البارزة من الوزراء والقادة 
 والشیخ المحالوي وعمر التلمساني األسبقالسابقین منهم محمد عبد السالم الزیات وزیر الخارجیة 

من شیوخ األزهر والصحفي المخضرم محمد حسنین هیكل وزج بهم في السجون حیث بلغ عددهم 
    .)4(1981) معتقل سیاسي عام 3000(
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ؛ محمد حسنین هیكل ، 49) سعد الدین الشاذلي ، أربع سنوات في السلك الدبلوماسي ، مصدر سابق ، ص1(

 .173خریف الغضب ، مصدر سابق ، ص
أمتدت   شغب ومظاهرات واسعة في القاهرة وسرعان ماإحداث 1977 كانون الثاني 19و18) انطلقت في یومي 2(

وسوء   احتجاجا على سیاسة السادات وفشل الحكومة في خططها األقتصادیة ،األخرى المحافظات المصریة إلى
دعا المستوى المعیشي حتى عبر عنها وزیر الداخلیة ممدوح سالم بانها ثورة للوثوب على السلطة ، األمر الذي 

 حملة قمع واسعة النطاق ضدها خصوصا بعد اتهام حزب التجمع الوطني بالوقوف أطالق السلطات المصریة إلى
 تلك أخذت وقد حیث تم اعتقال المئات من الشباب والزج بهم في السجون، ضدهاعتبرها السادات موجهة وورائها ، 

 للفقرا .. دي العیشة بقت أحزاب واسعة ، وكانت ابرز الشعارات التي رددتها الجماهیر (عایزین أصداءالمظاهرات 
 الهوة الواسعة بین القیادة إلى أشارةوهو بیلبس آخر موضه ) في   (احنه بنسكن سبعة بأوضة ..وأیضامره) 

،  1ط  ینایر – دراسة وثائقیة ، دار الكلمة ،19و18والجماهیر ، للمزید انظر ، حسین عبد الرزاق ، مصر في 
 .115-99، ص1979بیروت ،

   (3)  Ian .J. Bickerton , the Arab- Israeli conflict A-History, First published by Reaction 
Books Ltd,2009,p141-142.                                                                            

 .373-371) محمد حسنین ھیكل ، خریف الغضب ، مصدر سابق ، ص4(
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   وٕازاء الوضع السیاسي المرتبك في مصر كان سعد الدین الشاذلي یعد العدة ألتخاذ قرار    

 تحمل سیاسة السادات االستسالمیة ، وقد جرت عدة اتصاالت بین الشاذلي بوسعهما فلم یعد 

والقیادة اللیبیة التي عرضت علیة إعالن انشقاقه عن الحكومة المصریة من اجل مزید من 

الضغط على حكومة السادات الذي بدأت شعبیته تتدهور بشكل كبیر، بالمقابل وعد الشاذلي 

بتعینه رئیسا ألركان الجیش اللیبي خصوصا وان لیبیا واحدة من الدول الفاعلة في جبهة 

. )1(الصمود والتصدي التي انضم ألیها الشاذلي وأیدها بقوة

   لقد تركت اتفاقیتي كامب دیفید آثرا سیئا على العالقات العربیة- العربیة وامتدت تداعیاتها 

إلى العواصم العالمیة والسفارات المصریة في أوربا حیث عبر سعد الدین الشاذلي من لشبونة 

 ، وأنها جاءت كخطوه باتجاه المجهول كما قامت بعض المنظمات الغیر لالتفاقیةعن رفضه 

معروفة بمهاجمة سفارات دول الرفض العربیة كما حدث أن أقتحم ثالثة مسلحین مقر البعثة 

 وبعد تدخل .)2( تسعة من موظفي السفارة كرهائنواحتجزوا 1978العراقیة في باریس عام 

 انسحاب المهاجمین وٕاطالق سراح الموظفین إلىمكتب الجامعة العربیة في فرنسا تم التوصل 

لكن أمن السفارة العراقیة أطلق النار على المسلحین وأرداهم قتلى بعد خروجهم من المبنى ، 

األمر الذي أدى إلى إصابة سفیر الجامعة العربیة بجروح ، وقد حملت الحكومة العراقیة 

النظام المصري ومخابراته مسؤولیة تلك الحوادث في ذات الوقت كانت جبهة الصمود 

والتصدي تمارس ضغطا عربیا واسعا على الحكومة المصریة فقد بدأ السفراء العرب بمغادرة 

 السعودیة وقف إعالن عواصمهم تنفیذا لتوصیات قمة بغداد ،وتزامن ذلك مع إلىالقاهرة 

 الموظفین المصرین العاملین في أبعاد لمصر، وتقرر أمریكیةتمویلها لشراء خمسین طائرة 

 العربي لمنظمة االتصالمكاتب الجامعة العربیة ، ولم یعد لمصر السیطرة على مكتب 

  .)3( الذي كانت تدیره في باریسالیونسكو
 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1992/ 3/ 15 في 38449 العدد  ، القاهرة ،  ؛ صحیفة األهرام45، مصدر سابق ، ص ) سوسن أبو حسین1(
 ، القاهرة ، 1) محمد حافظ إسماعیل ، أمن مصر القومي في عصر التحدیات ، مركز األهرام للترجمة والنشر، ط2(

 .450، ص1987
 .460-450) المصدر نفسه ، ص3(
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 لمعاهدة السالم مع مصر اإلسرائیلیة فقد هللت األوساط اإلسرائیلي      أما على الجانب 

وعدتهــا أول خطـوة على تحقیق حلم إسرائیل ، فــألول مرة شعـروا بحقیقـة وجودهم وثبات 

 لمسؤولیة أن یقع على عاتقهم أعطاء بعض التنازالت للسادات حتى إدراكهمجذورهم مع 

والتي   ،االتفاقیةیستطیع الوقوف بوجه الرفض العربي ورد فعل الجماهیر التي أغضبتها 

 دائرة استمرتوهكذا . )1(تحاول ثني مصر عن مواصلة مسارها المتمثل بالحلول التفاوضیة

 لمعاهدة كامب دیفید ، الالحقةالتي أفرزتها األحداث  المعارضـــة في األتساع بحكم التطورات

ورغم انقسام الشارع المصري حول المعاهدة كونها ُأقرت من خالل مجلس الشعب الذي 

) عن التصویت ، لكن 17) صوت وغیاب (13) صوتا ضد (329صادق علیها بأغلبیة (

تركیبة المجلس الذي جرت فیه وقائع التصویت كان یعكس النخبة السیاسیة المؤیدة للسادات  

 قام بها اتحاد الطلبة والفعالیات الشعبیة األخرى واحتجاجاتاألمر الذي أدى إلى أعمال تمرد 

 ورغم ذلك فأن الشعب المصري بشكل عام لم یغیر ،)2(وخاصة طالب جامعة عین شمس

 وتبادل اللقاءات مع اإلسماعیلیة حتى بعد الزیارات التي قام بها بیغن إلى إسرائیل تجاهموقفة 

 دولة ذات سیادة كبقیة الدول أنها على إسرائیل المصرین فلم یتقبل الشعب المصري المسئولین

وظل األعالم  ؛ كما أنها ظلت تشكل جسما غریبا في المنطقة العربیة دینیًا وثقافیًا ولغویًا ،

 الغربیة في الشرق األوسط اإلمبریالیةالمصري والشباب العربي ینظر إلى إسرائیل كونها تمثل 

.  )3(والمنطقة العربیة

 قریته (شبراتنا) ولقاءه مع اصدقائة إلى     وتمیز رد فعل الشاذلي خالل زیارة قام بها 

    ومقربیه حیث طالبوه بكتابة مذكراته الشخصیة وكشف الحقائق التي تتعلق بسیاسة السادات

عسكریًا واضحًا  وخصوصا أثناء حرب أكتوبر-تشرین التي حققت فیها القوات المصریة انجازاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 | אסטרטגי עדכן ، שנה 30 בחלוף נשתנה מה  מצרים-ישראל השלום הסכם ،גזית שלמה) 1(
 .p62 ،  2009 ،מאי | 1 גיליון | 12 כרך

 .124مصدر سابق ، ص ) شریف جوید علوان ، 2(
 | אסטרטגי עדכן ، שנה 30 בחלוף נשתנה מה  מצרים-ישראל השלום הסכם ،גזית שלמה) 3(

 .p63 ، 2009 ،מאי | 1 גיליון | 12 כרך
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     لكن السادات أضاعه بتوقیع الصلح المنفرد مع إسرائیل مما أدى إلى أضعاف دور 

 وٕاذا كان السادات لم یعبأ .)1(مصر المركزي وتراجعها عن مركزها اإلقلیمي بین الدول العربیة

 للشركات المصریة ألن االقتصادیة من تأثیر مقاطعاتها ألحقتهبالمعارضة العربیة وما 

الوالیات المتحدة تحملت جزءا من نفقات مصر وساهمت في تطهیر قناة السویس أمام 

 بظاللها على المشهد السیاسي في ألقتالمالحة الدولیة فأن المعارضة السیاسیة المتزایدة 

مصر ، ورغم أن السیاسیین الذین تقدموا باستقاالتهم أمثال وزیر الخارجیة محمد كامل 

وٕاسماعیل فهمي آثروا الصمت ولم یتحدثوا لوسائل األعالم فأن سعد الدین الشاذلي قد دعا 

 تهم خالله من یوجه قدَم بالغًا للنائب العام المصري أنعلنا إلى محاسبة السادات بعد 

خطیرة للسادات ، األمر الذي استدعى الرد علیة وتقدیمُة للمحاكمة غیابیًا بتهمة الخیانة 

.  ویبدو تأثیر النظم الدیمقراطیة والرفاهیة التي تعیشها المجتمعات األوربیة قد )2(العظمى

 الموروث جدیة من تفكیر سعد الدین الشاذلي الذي وجد أن مصر ذات أبعاداً أخذت 

الحضاري الزاخر والدینامیكیة التي یتمتع بها شعبها یجعلها امة ولود فالیجب أن تكون 

بالك   العمل السیاسي ، فماوٕامكانیة شخص مهما كانت لدیه من صفات القیادة إلرادةخاضعة 

بنظام (أوتقراطي) كما یعبر عنه الشاذلي یتحكم بمقالید السلطة في مصر ، ولم یجد حرجا 

 یجیب (الدیمقراطیة) والشي غیر أن لمصر؟ من تریدهحینما سئل سعد الشاذلي ما الذي 

، وهو بذلك یعبر عن مدى شعوره من اختزال الدولة وفق أرادة سیاسیة قد تكون  الدیمقراطیة

. )3( الشعب المصريوٕارادةقاصرة عن استیعاب تطلعات 

   وسعد الشاذلي الیخفي انه تعلم عن الدیمقراطیة كثیرا من ممارساتها من خالل عدة سنوات 

 سفیرا لبالدة في أوربا ، وجاءت في مرحلة من أدق المراحل في تاریخ مصر واألمة أمضاها

 بكل أنواع الدعم في حربها ضد مصر، أال إسرائیلالعربیة ففي الوقت الذي كان الغرب یدعم 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .181 سعد الشاذلي ، مصدر سابق ، صأیام) سمیر الجمل ، الكبریاء 1(

 - 6) انظر نص الشكوى التي قدمها سعد الدین الشاذلي للنائب العام ، الملحق رقم -2(

 . 94 ، مصدر سابق ، صالدبلوماسي سنوات في السلك أربع) سعد الدین الشاذلي ، 3(



 1992الفصل الرابع                   سعد الدین الشاذلي ودورة السیاسي حتى عام 
 

]- 157- [ 
 

 أو اختلفوا الجمیع سواء أمام ظل متاحًا أوربا أمكانیة التعبیر والعمل السیاسي في إن   

 مناصرة القضایا العربیة إلى تدعوا أصواتتوافقوا مع سیاسیات الدولة ، ومن هنا ظهرت 

ولم تتعرض لها السلطات بفضل األنظمة الدیمقراطیة الحاكمة ، األمر الذي   ،إسرائیل وٕادانة

الیجدة الشاذلي في مصر وفي أغلب األنظمة العربیة أن لم یكن كلها في تلك المرحلة ، وقد 

. )1(تأثر بالدیمقراطیة البریطانیة التي یراها (من اعرق الدیمقراطیات في العالم)

حاول سعد الشاذلي أن یمنح نفسه حریة التعبیر والتصریح عما یدور في ذهنه ویطرح     

 العام التوجه ، حتى وأن اختلف مع اإلسرائیليوجهة نظرة في كیفیة أدارة الصراع العربي 

 وفد من الطلبة إلى ، وقد تحدث  والبرتغالللنظام المصري الذي مثله كسفیر له في بریطانیا

 التوجهالمصرین والعرب في لندن عن محاوالت عزل مصر عن محیطها العربي وأن هذا 

 یعتنقهالیعبر عن رغبة األغلبیة من الشعب المصري ، وكأن الشاذلي یعبر عن المفهوم الذي 

  .)2( البیئة الدیمقراطیة التي یجب أن التحكم مصر بغیرهاوتكفلهویؤمن به 

وقضیة اختالف سعد الشاذلي مع السادات والمنظومة السیاسیة الحاكمة في مصر بعد    

، وأن كانت 1992 في الجزائر عام االختیاري من المنفى عودتهحرب أكتوبرـــــ تشرین وحتى 

 حسني مبارك بالدور الحقیقــي والتخطیط ه السادات ومن بعدالستهانةذات نوازع شخصیة 

الفعال له في نجاح خطة الحرب وقطاف النصر الواضح على المستوى العسكري سواء في 

 هذا الدور ترك لدى سعد الشاذلي عقدة نفسیة لم إغفالاألعداد والمواكبة والتنفیذ ، وأن 

یستطع تجاوزها وقد رافقته في كل مراحل حیاته الالحقة ، السیما بعد محاولة مبارك رفع 

 من(بانورما) حرب أكتوبر وأختزال النصر العسكري بالضربة الجویة كما روج لها صورته

 عبده لصحفيأنصار مبارك من أمثال المؤرخ المصري عبد العظیم رمضان أو الكاتب ا

 وهو أن  اإلطالقى ـــــة علــــــر في هذا االختالف الیمكن أغفالـــــى ثمة عامل آخـــــویبق. )3(مباشر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .209) مصطفى عبید ، العسكري األبیض ، مصدر سابق ، ص1(
 .111 سنوات في السلك الدبلوماسي ، مصدر سابق ، صأربع) سعد الدین الشاذلي ، 2(
 السیاسي؛ عبد العظیم رمضان ، الصراع  1992/ 20/6 في 38449 العدد األهرام ، القاهرة ،) صحیفة 3(

 .25/2/2011 في 2472 العدد ، القاهرة ، ؛ المصري الیوم 49 في عصر مبارك، مصدر سابق ، صواالجتماعي
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 تضعه في أطار من یبحث عن دور سیاسي أنیحمل فكرا ورؤیة یمكن  الشاذلي   

 وساَیره له السادات في وقت مبكر هاتنبممفقود یصل به الى حد الزعامة في مصر وهو 

بعد ذلك مبارك ، فالشاذلي من عائلة برجوازیة غنیة ذات تاریخ معروف سواء من ناحیة 

 الشجرة العلویة أو من خالل حضور الحس الوطني لدیها منذ السیطرة إلى االنتساب

 نفسهالبریطانیة على مصر في الحرب العالمیة األولى ، وهو مایدعو الشاذلي لكي یجد 

مؤهال ألن یتبؤ أعلى المناصب القیادیة في الدولة ؛ السیما وان النخبة الحاكمة في 

البالد هي من الطبقة العسكریة التي زاملت ورافقت الشاذلي في األكادیمیة العسكریة منذ 

 بدأ من الرئیس جمال عبد الناصر وحتى الرئیس حسني مبارك، ونالحظ 1936عام 

 والتي 1981هذه الرؤیة لدى الشاذلي خصوصا بعد أصدارة لصحیفة (الجبهة) عام 

  بقوةوأیدها الشاذلي إلیهاتتحدث بلسان جبهة الصمود والتصدي العربیة التي انضم 

 لحسني نقده علنا لرئاسة مصر أال أن ذلك یظهر واضحًا من نفسه لم یرشح هورغم ان

 غیر مؤهل لقیادة مصر وانه الیختلف عن السادات الذي نعته هو یجدهمبارك الذي 

 تكون أن الشخصي ، وأن عملیة انتقال السلطة یجب واالنفصاماآلخر بالكذب والخیانة 

 من ذوي التاریخ الواضح قادته الشعب المصري خاللهفي أطار دیمقراطي یختار من 

 .والنظیف
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 استقالة سعد الدین الشاذلي •
 قد أججت الموقف عسكریا فقلبت موازین 1973     لما كانت حرب تشرین ـ أكتوبر 

القوى وكشفت األصطفافات الدولیة  بدون مواربة مع أو ضد إسرائیل ، فأن زیارة السادات 

ـ ــــ في زمن الثنائي نیكسون  مع الوالیات المتحدةللقدس والسیاسة التي أتبعتها مصر

كیسنجر قد رفعت من وتیرة الصراع السیاسي في منطقة الشرق األوسط بشكل عام وبین 

الدول العربیة وٕاسرائیل بشكل خاص حین أنقسم العالم العربي إلى قسمین ،األول قبل 

البتعاد ا في تطبیع العالقات مع إسرائیل وهذا یعني واالستمرار التسویة  مصر فيبمسایرة

 عربي واسع بإجماععن األطر القومیة التي تمسكت بها مصر لفترة طویلة وجنت ثمارها 

 المطالب العربیة الرافضة  وأصرَّ علىمبادرات التسویةكل  رَفَض والثاني ، )1(خالل الحرب

 بنظام االصطدام إلى وهو األمر الذي أدى اإلسرائیليلكل أشكال التفاوض مع الكیان 

 االنضمامالسادات الذي أعلن أنه ماٍض في مسار التسویة حتى لو تخلف العرب عن 

. )2(إلیه

 وٕازاء هذا الوضع كان الرأي الراجح لدى الفریق سعد الدین الشاذلي هو تغلیب     

 كامل األراضي استرداد ضد إسرائیل وهي حروبهجلها كل أالمبادئ العلیا التي قاتل من 

ن قضیة فلسطین الیمكن فصلها عن مجمل تسویة إ و1967العربیة المحتلة منذ العام 

 الذي یدور في إطار المعركة القومیة التي رفعت شعارها مصر اإلسرائیليالصراع العربي 

 مبرراتهیحق ألي نظام عربي مهما كانت  وبالتالي فال، وخاضت حرب تشرین تحت لوائها

أن یذهب لتسویة ثنائیة دون إشراك بقیة األطراف العربیة األخرى وفي مقدمتهم ممثلي 

 التفاوضیة فأن الشاذلي خیاراتهالشعب الفلسطیني، ولما كان نظام السادات قد انفرد في 

 قرر أن یكون في صف المشروع العربي الرافض لهذه السیاسة.

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 1 الیوم ، شركة المطبوعات للنشر والتوزیع ، طإلى) جورج قرم ، تاریخ الشرق أألوسط من األزمنة القدیمة 1(
 .150، ص2010بیروت ، 

 سعد الدین الشاذلي ، الخیار العسكري العربي ، مصدر سابق ؛58 حسین ، مصدر سابق ، صأبو) سوسن 2(
 .143، ص
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 عن النظام المصري والتمرد انشقاقه بإعالن االستقالة      وكان الشاذلي قد أتخذ قرار 

تبعها من مفاوضات   الواضحة لزیارته للقدس ومامعارضته وٕاعالنعلى سلطة السادات 

كامب دیفید التي عدها الشاذلي تراجع لمصر عن دورها المحوري في الواقع العربي 

 عقد السفیر سعد الشاذلي مؤتمرًا صحفیًا 1978 حزیران 19 وفي یوم .)1(واإلقلیمي

 من استقالته بیانا مكتوبا أعلن فیه خالله وسائل األعالم العالمیة في لشبونة ووزع حضرته

 ورفضا لسیاسة إسرائیلحتجاجًا على مفاوضات التسویة مع أالسفارة المصریة في البرتغال 

 عن نظام (ساالزار) الدیكتاتوري تسلطهبالدة التي یقودها السادات مؤكدًا انه الیختلف في 

الـذي ُاْسِقط لتوه في البرتغال وكان سعد الشاذلي أستثمر المناخ الثوري في البرتغال والذي 

یتفق مع طبیعة قراره فقد ثار الشعب البرتغالي ضد حاكمة الطاغیة المستبد ساالزار 

. )2( بعد حكم استمر ألكثر من ثالثین عاما1974وأطاحوا به عام 

     وقد جاء في بیان الشاذلي الذي تناقلته وسائل األعالم المختلفة (( لقد أتضح أن نظام 
السادات لیس أفضل من نظام ساالزار أو نظام كایتانو الذي أسقطته الثورة البرتغالیة ، 

وأن 1974عام الذي سقط في أسبانیا بعد موته في ) 3(كما انه لیس أفضل من نظام فرانكو
 وغلق المؤسسات الدستوریة في بلد ما الیعني بحال من األحوال أن االنتخاباتأجراء 

 القوانیــــــــــن ((أن بیانـــــــهي في ـــــــاف الشاذلــــــــ وأض)4(لد))ــــــي هذا البــــــة تحققت فــــــــــــــالدیمقراطي

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.                                            142) مصطفى عبید ، العسكري األبیض ، مصدر سابق ، ص1(
؛ سمیر الجمل ، الكبریاء أیا سعد 14/10/2012 في 3077  العدد ،القاهرة، ) صحیفة مصر المحروسة 2(

 .184الشاذلي ، مصدر سابق ، ص
الحرب  ، وقد وصل إلى السلطة بعد 1939قائد عسكري تولى حكم إسبانیا في عام فرانسیسكو فرانكو  )3(

التي كانت تحكم الجبهة الشعبیة  حكم ضد قام بانقالب عسكري  حین1936التي اندلعت عام  األهلیة اإلسبانیة
 حیثهذا االنقالب  الجمهوریة اإلسبانیة   الدیمقراطیین واالشتراكیین وقد قاومتتحالف وتتكون من اسبانیا،

لمدة ثالث سنوات وبلغ عدد ضحایاها ملیون قتیل وانتهت   ستمرتالتي أالحرب األهلیة  بدأت
انتصاره النهائي في كان و  ،وموسولیني هتلر من بمساعدة أساسیة وــبانتصار الجنرال فرانك الحرب هذه
  حكما دیكتاتوریًا لمدة ستة وثالثین عاماً  إسبانیا  له هذا االنتصار أن یحكمأتاحوقد ،  1939في عام  الحرب هذه

وقد كان فرانكوا ذكیًا حین أعلن وقوف بالدة على الحیاد أثناء الحرب العالمیة وبالتالي نجا من السقوط األكید ، 
       http://arz.wikipedia.org/wiki انظر، عاًما83عمره آنذاك  وقد كان، 1975عام حتى وفاته وأستمر 

 .143) مصطفى عبید ، العسكري األبیض ، مصدر سابق ، ص4(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://arz.wikipedia.org/wiki%20/
http://arz.wikipedia.org/wiki%20/
http://arz.wikipedia.org/wiki%20/
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التي أصدرها السادات مؤخرا لهي أشد قسوة من كل ماأصدرة ساالزار طوال حكمـة        

 ، وٕاذا كان الدیكتاتور االجتماعيمن قوانین ظالمة ، وتحت شعار الوحدة الوطنیة والسالم 

ا هــو بنفسـه وصادق هالبرتغالي یزج بخصومة السیاسیین في السجــون بموجب قوانیـن وضع

علیهــا أعضاء البرلمان الذین أتى بهم بالتزویر فأن السادات یكرر المشهد بحذافیره 

ویستطیع أن یسوق معارضیه إلى السجون أو حتـى إلى حبل ألمشنقه ، وأنه یعتبر كل من 

ویواصل الشاذلي في بیانه كیف فشل  .)1(ینتقد زیارته للقدس تهدیدًا للوحدة الوطنیة))

السادات في السیاسة الخارجیة فیقول (( ولو أن هناك دیمقراطیة حقیقیة في مصر لما 

أختار أبناء مصر هذه السیاسة الخارجیة الخاطئة التي یدفعنا ألیها السادات وقد أدت إلى 

 أشد تعنتا في مطالبـها ، وتدهورت القــدرة القتالیــة للقوات المسلحــة إسرائیلأن تصبح 

هتَز التضامن العربي وبدأ یتفكك ، أ% عما كانت علیه قبل حرب أكتوبر و60لتصل إلى 

ولو أن هناك دیمقراطیة في مصر لما تجرأ السادات على نشر مذكراته بینما هو الیزال في 

موقعه كرئیس للجمهوریة ، لقد تعودنا أن نقرأ مذكرات السیاسیین والعسكریین ولكن بعد 

 الخدمة أما أن یكتب أحدهم مذكراته وهو الیزال یشغل منصبة فأن هذا لم یحدث اعتزالهم

. )2(في بلد في العالم))

عالم صدى واسعًا لدى األوساط السیاسیة في مصر إلأثار البیان الذي نقلته وسائل ا    

 جرت إذالشاذلي االتصال ب إلىوخارجها وسارعت وكاالت األنباء وبعض السفراء العرب 

عدة اتصاالت بینة وبین مجموعة من سفراء الدول العربیة الذین أعلنوا تضامنهم الكامل 

 سعد الشاذلي أن ىمعُه وعرض العدید منهم استضافته في بلدانهم فقد عرض العراق عل

 في بغداد كما عرض علیة العقید معمر القذافي أن یقیم لدیة معززا مكرما في یستضیفه

. )3(لیبیا ، لكن سعد الشاذلي رفض هذه العروض وكان قد أخفى وجهته القادمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في 6452؛ صحیفة الخبر ، الجزائر، العدد 142مصطفى عبید ، العسكري األبیض ، مصدر سابق ، ص) 1(
20/8/ 2011. 

 1633 ؛ صحیفة النهار ، القاهرة ، العدد 143 ، صالعسكري األبیض ، مصدر سابق   مصطفى عبید ،)2(
 .15/8/2012في 

 .190) سمیر الجمل ، الكبریاء أیام سعد الشاذلي ، مصدر سابق ، ص3(
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 وٕازاء هذه الخطوة الكبیرة التي أقدم علیها سعد الشاذلي كان البد أن یحتاط لنفسه من      

 طلب تأشیرة سفر سیاحیة إلى أسبانیا بجواز سفر آخر غیر إذردة فعل النظام المصري 

 مجموعة تأمین رافقته تصرفهجوازه الدبلوماسي ، وكان العراق والجزائر قد وضعوا تحت 

إلى أسبانیا ، وبمساعدة هاتیـن الدولتین أخذ طائرة خاصة وتوجه إلى الجزائر حیث أسُتقبَل 

. ویعود تفضیل الشاذلي للجزائر إلى كونها بلد ینسجم )1(هناك بحفاوة وترحاب كبیرین

وأفكاره خصوصا وان الروح القومیة والقیادة الثوریــة للرئیـس هواري بومدین جعلت الشاذلــي 

 عالقة تربطهیفضله على نظام العقیــد اللیبـــي الذي یتذبذب في مواقفه ، كما أن الشاذلـي 

 أیام كان یشغل منصب األمین المساعد العسكري إلىمعرفـة سابقة بالرئیس الجـزائري تعـود 

 زار الشاذلـي الجزائر أكثر من مرة وأثمرت زیاراتـه عن مشاركة إذلجامعة الدول العربیـة 

جزائریة فاعلة في الحرب حتى أضحت الدولة الثانیة مساهمًة في المعركة بعد 

.وكانت الحكومة المصریة قد أصدرت بیانا من جهتها على لسان وزیر الخارجیة )2(العراق

ذكرت فیه أن السفیر المصري في البرتغال أصدر بیانا یهاجم فیه 1978 حزیران 20یوم 

 للمثول أمام مجلس تأدیبي وفقا للقانون استدعتهمصر ونظامها السیاسي وأن الوزارة 

 .)3(الدبلوماسي والقنصلي

 كامل وهو الذي إبراهیم ألیه أن وزیر الخارجیة في هذه الفترة اإلشارة     ومما تجدر 
أعتبر سعد الدین الشاذلي قد أخل بواجبات وظیفته وخالف تعلیمات وزارة الخارجیة فأن 

 من وزارة الخارجیة قبل یوم واحد من توقیع معاهدة استقالتههذا الوزیر هو اآلخر قدم 
 هذا المنصب خلفا لوزیر الخارجیة ریاض فهمي الذي ترك إلىكامب دیفید ، كما أنه جاء 

منصبه مستقیال أیضا احتجاجا على زیارة السادات للقدس في وقت سابق ، ورغم ذلك 
التصدع في الحكومة المصریة والمعارضة الشعبیة الواسعة واصل السادات طریق 

. )4(اهتمامالمفاوضات حتى النهایة دون أن یعیر معارضیه أیة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .191 ، صمصدر سابق الكبریاء أیام سعد الشاذلي ،) سمیر الجمل ،1(
 ؛ سعد الدین 6/10/1999 في  ، قطر ،) احمد منصور ، سعد الشاذلي شاهد على العصر قناة الجزیرة2(

 .269الشاذلي ، حرب أكتوبر ، مصدر سابق ، ص
 .20/6/1978 في 33429 العدد  ،القاهرة، ) صحیفة أألهرام 3(
 .113)  محمود فوزي ، كامب دیفید في عقل وزراء خارجیة مصر ، مصدر سابق ، ص4(
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 التذمر إلىة السادات هذه فئات واسعة من الشعب المصري ــ       دفعت سیاس

 وبرزت حركات المعارضة الشعبیة والسیاسیة تزداد یوما بعد آخر وأصبحت واالستنكار

 التي تحدث في البالد شیئا مألوفًا وكان السادات ووزیر داخلیتــه واإلضرابأعمــال التمرد 

 .)1( أعمال عدائیة موجهة ضد السلطةباعتبارهاممدوح سالــم یواجهونــها بكل قسوة 

 من هدفهفالسادات یرى انه هو الدولة ویسیرها بالطریقة التي تتماشــى وأیمانــه بتحقیــق 

 هاجـم كل مـن یعترض طریقـة من الحكام أن كامب دیفید وبلغ بــه الحـال اتفاقیةخالل 

 (( أقزامًا یتطاولون على مصر)) ومـن الغریب انـه هاجـم فـي أحدى باعتبارهمالعرب 

 مـع باألسرائیلیـن فـي اتصالالملـك حسیـن ألنــه كان علـى   جداألولخطبــه المــلك عبــد اهللا 

حسیـن (( من الغریب أن یهاجم فخامـة الرئیس جدي الملك عبد  حینـه ، وكان رد الملك

 فـي القدس ووقع إلیهم بینما فخامتـه ذهب باإلسرائیلیین اتصالهاهللا على أساس ما قیــل من 

 كان الحكام العرب (أقزاما) من وجهة نظر السادات فأن  وٕاذا.)2(معهم صلحا منفردا))

 له مع مجلس الشعب اجتماع أكثر حظًا منهم ففي یكونواغیرهم وخاصة من المصریین لم 

 الوضع مع دول إلصالح أقترح بعض األعضاء أن یتحرك السادات 1981المصري عام 

 ، فرد بغرور كبیر ((بأن هؤالء حالهم حال جبهة الرفض العربیة االنحیازعدم 

 من أجهزة أفكاره سماع إلىالیستطیعون أن یفهموا بأن العالم قد تغیر )) ودعا المصریین 

. )3(األعالم حتى یعیشوا الواقع

سبق نستطیع فهم الصرخة المدویة التي أطلقها الشاذلي من لشبونة  تأسیسًا على ما     
 في الواقع اإلقلیمي الذي كاد أن یطیح بمصر ومستقبلها وغرورهفي معارضة السادات 

 كان السادات یستطیع أن یرد على خصومة ومعارضیه بأنه (قائد العبور وٕاذا،  العربي
 عندما تأتي من أحد رجال حرب أكتوبر وأبطالها المعارضةن إف. )4(وبطل النصر والسالم)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .124 ، مصدر سابق ، صاإلسرائیلي) شریف جوید علوان ، تسویة كامب دیفید والصراع العربي 1(
 ؛ شفیق مقار ، قتل مصر ، مصدر 375) محمد حسنین هیكل ، خریف الغضب ، مصدر سابق ، ص2(

 .218سابق ، ص
 .378)  محمد حسنین هیكل ، المصدر نفسه ، ص3(
 .165) عصام عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص4(
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 راح إذ دورة فأن هذا یغیظ السادات ونظامه السیاسي إنكارالذین الیمكن ألي مصري     

 بأنه یعمل لصالح لیبیا والدول الرافضة للسالم مرة ، ولمصالحة االتهاماتیكیل له 

الشخصیة مرة أخرى. 

 یتخذ الشاذلي هذا الموقف ودفعته إلى تبني شخصیة أن إلى    أن الدوافع التي أدت 

المقاتل من جدید في عمله السیاسي الیمكن فصلها عن الجانب الشخصي لدى الشاذلـي 

وذلك للتجاهل التام لدورة فـي الحرب والتركیز على خصومه أو نظرائه في نـفس المعركـة 

 أدوارهم ومنحهـم الرتـب واأللقـاب السیمـا بعد ترقیـة اللواء حسني مبارك إلى منصب وٕابراز

نائب رئیس الجمهوریة وهو الذي كان تحت قیادة الشاذلي خالل الحرب ؛ أضافة إلى ما 

 من كتب ونشرات 1977أصدرته أدارة الشؤون المعنویة بالقوات المسلحة المصریة عام 

 بمناسبة مرور أربع سنوات على الحرب وتحدثت عن الخطط والمعارك واألحداث واثنت 

 كان الشاذلـي  وٕاذا.)1(ایجابیةعلى قادتها ولم ُتِشر ألسم سعد الشاذلي بأیـة عبارة سلبیة أو 

 والتهمیش على شخص السادات نفسه فأن هذا األخیر اإلقصاءُیَحْمـل كل َتِبعات ذلك 

أعطى أشارات واضحة وفي مناسبات مختلفة على تحمیل سعد الشاذلي مسؤولیة الضرر 

 األجراء الضروري اتخاذالذي أصاب القوات المسلحة في ثغرة الدفرسوار نتیجة لتهاونه في 

في الوقت المناسب ، ذلك الموقف الذي ترتبت علیه خالفات شدیدة بین أعضاء القیادة 

.غیر )2(العسكریة تركت تداعیاتها شرخا واسعا بین السادات والشاذلي أمتد لسنوات الحقة

 المواجهة مع النظام الختیارأننا الیمكن أن نغفل الدوافع األخرى التي أدت بالشاذلي 

  -المصري بهذه الطریقة والتي عبر عنها بعدة نقاط یمكن أجمالها فیما یأتي:

 السوفیتي الذي كان االتحاد - أن أعادة العالقات مع الوالیات المتحدة على حساب 1   
یستحق المراجعة خاطئ لهَو موقف  العسكري خالل الحرب موقفة سببًا مباشرًا في النصر

 .والتصحیح
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .136) زكي حسن علي ، مصدر سابق ، ص1(
 .354) أنیس منصور، مصدر سابق ، ص2(
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 من االستدانة (العرجاء)التي اتبعها السادات من خالل فتح باب االقتصادیة- السیاسة 2  

 التي أضرت بالطبقة العامة من الشعب المصري  االقتصادي االنفتاحالخارج وتبني سیاسة 

- حملة التشهیر التي مارسها النظام (الساداتي) ضد عهد جمال عبد الناصر ومحاوالته 3

 ثورة یولیو وانجازاتالحثیثة لمحوا آثار 

 الحكم األوتوقراطي وخداع الناس بوهم الدیمقراطیة وأجراء االستفتاءات استمرار- 4

الصوریة وتشریع القوانین الكیفیة 

 وما تبعها من توقیع اتفاقیات ومالحق سریة 1977- زیارة السادات للقدس في عام 5

. )1(اإلسرائیلي الصلح المنفرد مع الكیان وٕاجراءات

   والشك أن هذا التراكم من االختالفات الجوهریة التي نشأت بین المنظومة السیاسیة 

 حسني مبارك مع الفریق سعد الدین خلفهالحاكمة في مصر سواء في عهد السادات أو 

 ضد اآلخر فقد أنظم الشاذلي ومؤلفاته ولقاءاته خطاباتهالشاذلي جعلت كل منهما ُیْسخر 

الى الجبهة العربیة الرافضة لسیاسة السادات بداعي التأكید على التضامن العربي وعدم 

 أن قضیة الصراع مع إسرائیل هي اعتبارالتفریط بالقضیة العربیة في حلول ثنائیة على 

ورغم أن البعض یذهب إلى أن الخالف بین الشاذلي ونظام الحكم  .)2(قضیة عربیة واحدة 

 المتبادلة بینهما الغیرةفي مصر بشكل عام وبینة وبین السادات بشكل خاص یعود إلى 

 أعلى مقالید السلطة وهو لم یخدم في القوات المسلحة سوى ثالث إلىفالسادات وصل 

سنوات قبل أن یقبع في السجن  كما انه عاش طفال مشردًا وقضى حیاة هامشیة وهو 

 تتعلق بلون بشرته وانتماؤه األسري وهذا مایؤكدة الشاذلي في حدیثة اجتماعیةیحمل عقدة 

المتكرر عنه بینما كان السادات یخشى من سمعة سعد الشاذلي العسكریة خالل الحرب 

 وهي اإلسرائیلیة وخاصة اإلعالمیةالسیما بعد تردد أسمه في الدوائر العسكریة والمحطات 

. )3(تقوم بتحلیل العملیات العسكریة وأظهرت في أغلبها صواب آراء الشاذلي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .141-139) سعد الدین الشاذلي ، أربع سنوات في السلك الدبلوماسي ، مصدر سابق ، ص1(
 .431 والسیاسي في عصر مبارك ، مصدر سابق ، صاالجتماعي) عبد العظیم رمضان ، الصراع 2(
 ؛ 7/10/2012في       www.gololy.com) لماذا طارد السادات ومبارك سعد الشاذلي نقال عن الموقع 3(

 .496سعد الدین الشاذلي  حرب أكتوبر ، مصدر سابق ، ص

http://www.gololy.com/
http://www.gololy.com/
http://www.gololy.com/
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 1980  عامالشاذلي لمذكراتھسعد نشر  •
     كانت فكرة كتابـــة المذكرات ونشرها قد أخذت حیــزًا واسعــًا في تفكیر سعد الشاذلي منذ 

الرحلة التي قام بها السادات إلى إسرائیل وماتبعها من تغیرات سیاسیة وعسكریة لفت 

المشهد السیاسي في مصر والمنطقة العربیة ، فقد عبأ السادات األعالم المصري الخاضع 

لسیطرته وسخر اإلمكانات الصحفیة واإلعالمیة من أجل الظهور بمظهر (بطل النصر 

. وقد ركزت وسائل األعالم الغربیة في أوربا والوالیات المتحدة على نشر صورة )1(والسالم)

الرئیس المصري في صفحاتها األولى وتناولته من منظور الرجل الذي أستطاع أن یجمع 

بین قوة السالح في المعركة ورغبة السالم في المفاوضات في محاولة ألستدراجة لالبتعاد 

 ةشیئًا فشیئًا عن الصف العربي بعد أن تجاوز كل الخطوط الحمراء التي وضعتها السیاس

 . )2(العربیة في التعامل مع إسرائیل

    ورغم أن سعد الشاذلي ظل یعمل في وزارة الخارجیة كسفیر لبالدة في البرتغال بعد 

زیارة السادات للقدس أال أنه كان قد حسم خیاراته وتوجهاته التي تعارض تمامًا أي عالقة 

مع إسرائیل طالما ظلت تحتل أراضي عربیة وترفض األنسحاب إلى حدود ماقبل عام 

، وٕاثناء عمله الدبلوماسي في البرتغال كان لدى الشاذلي متسعًا من الوقت بحكم )3(1967

طبیعة تلك البالد التي لم یكن دورها محوریًا على مستوى األحداث العالمیة كما هو الحال 

. لذلك أستغل سعد )4(في لندن ، كما أن الجالیة المصریة فیها قلیلة وتكاد تكون معدومة

الشاذلي هذه الفسحة والفراغ وقرر التوجه إلى الدیار المقدسة لیؤدي مناسك الحج مع 

عائلته وقد أجرى كل الترتیبات ألالزمة للحج وكان البد له من زیارة مصر والذهاب إلى 

 قریته شبراتنا ولقاء أقرباؤه وأصدقائة فیها قبل التوجه إلى مكـــة المكرمــــة ، إذ كشف لبعض 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1) Heather Lehr Wagner, Modern Peacemakers, Anwar Sadat and Menachem Begin, 
 Negotiating  Peace in the Middle East,, Chelsea House, Publishing,2007,p82.n 

the Middle East 
)2( . Ibid , p96    
 .2012 / 8/ 15 في 1633) صحیفة النهار ، القاهرة ، العدد 3(
 .182) سمیر الجمل ، الكبریاء أیام سعد الشاذلي ، مصدر سابق ، ص4(
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   مقربیه أنه یشعر بأمتعاض شدید من تصرف الحكومة المصریة والنهج الذي یتبعه 

السادات إزاء الدول العربیة وانخراطه الواضح في عملیة التفاوض االنفرادي وهو أمر یجر 

.وقد طالبه أصدقائه وذویه )1(مصر إلى االبتعاد عن خطها القومي ومحیطها العربي

وبعض العسكریین الذین التقى بهم في مصر بكتابة مذكراته السیما تلك التي تتعلق 

بالحرب ومجریاتها وضرورة الرد على السادات الذي كان قد نشر كتابه (البحث عن 

 أي قبل أن ینشر الشاذلي مذكراته وقد أعتُبَر ذلك تجاوزًا على القانون 1978الذات) عام 

واألعراف (األخالقیة) فال یجوز لرئیس دوله أن یقوم بنشر مذكراته وهو الیزال یشغل 

 .)2(منصبة وَعَد الشاذلي ذلك سابقة خطیرة لم یسبق لرئیس دولة أن قام بمثلها

    ویبدو أن سعد الشاذلي بدأ یقتنع بكتابة مذكراته خصوصًا وانه تعرض لحملة من 

واتهام السادات له 1973التشویه لتاریخه العسكري خاصة في حرب أكتوبر ـــــ تشرین 

بالتقاعس واالنهیار ومحاولة سحب القوات المصریة من شرق القناة ، وٕاغفال دورة في 

احتفاالت النصر التي أقیمت في ذكرى الحرب ، كل ذلك دفعه لنشر مذكراته بل والتحول 

إلى مهاجمة خصومة بشدة ؛ أذ كان السادات قد سخر وسائل األعالم المصریة التي 

تناولت الحرب بإهمال دور الشاذلي تمامًا والتشكیك بقدراته العسكریة ووصفة بالعمالة 

 .)3(لبعض الدول العربیة بعد أن رفض زیارته للقدس

   كتب سعد الشاذلي مذكراته عن حرب أكتوبر وتابع أدق تفاصیلها وفضح سیاسة 

الخداع التي مارسها نظام السادات مع القیادة السوریة حینما بین لهم أن الحرب هي بقصد 

تحریر األرض العربیة واستعادة السیادة بینما كان هدفه الحقیقي مجرد تحریك القضیة 

  ، وهو األمــــــر الذي عده السادات )4(وتغییر حالـــــــــة الجمود السائدة في الموقف العسكــــــري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .14/10/2012 في 3077) صحیفة مصر المحروسة ، القاهرة ، العدد 1(
  ، سمیر الجمل ، الكبریاء أیام سعد الشاذلي ، 15/8/2012 في 1633) صحیفة النهار ، القاهرة ، العدد 2 (

 .184مصدر سابق ، ص
 ؛ مصطفى عبید ، العسكري األبیض ، مصدر 498) سعد الشاذلي ، حرب أكتوبر ، مصدر سابق ، ص3(

 .20/6/1978 في 33429 ؛ صحیفة األهرام ، القاهرة ، العدد 149سابق ، ص
 .416) باتریك سیل ، مصدر سابق ، ص4(
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    كشفًا ألسرار عسكریة وتسریبًا لمعلومات تخص األمن القومي لمصر، وكان رد 

الشاذلي أن ذلك كشف ألسرار النظام وثمة فرق بین الدولة والنظام الحاكم والبد للشعب 

، ورغم أننا نلحظ كتابته لهذه المذكرات جاءت كرد فعل )1(المصري أن یعرف الحقائق

شخصي نتیجة لمحاوالت القدح والمساس في سیرته العسكریة ، لكنه یؤكد أن ذلك جاء 

 األخالقیة والتزامه الوطني في ضرورة أن یطرح أمام األجیال هبوحي من ((مسؤولیت

 حقیقة المشهد السیاسي والعسكري الذي كان جزًأ منه لیستفید الشعب من األخطاء ةالالحق

 .)2(التي رافقت عملیة العبور لقناة السویس))

   وكان سعد الشاذلي الوحید الذي كتب مذكراته عن الحرب أثناء حكم السادات في الوقت 

الذي لم یجرأ غیره على اتخاذ مثل هذه الخطوة بل أن البعض أحجم عنها نهائیًا مكتفیًا 

 ، وقد سرد الشاذلي أحداث الحرب وكوالیسها بدقة لكونه عاش أحداثها وكان )3(بالصمت

أحد رجالها كما أنه كتب مذكراته في وقت قریب من نهایتها ، وقد أنشغل الباحثون في 

تحلیلها والرد علیها ؛ األمر الذي دفع آخرین لكتابة مذكراتهم وكشف جوانب أخرى عن 

الحرب مما مكَّن المعنیین من دراسة جوانبها المختلفة ومعرفة ظروفها ومقارنة أسبابها 

 وكان للشاذلي عصا السبق في هذا الجانب.

     أكد سعد الشاذلي في مقدمة الطبعة األولى من مذكراته (( عندما قررت أن أبدأ 
 بعد ثالث سنوات من حرب أكتوبر لم یكن هدفي فقط هو 1977بكتابة مذكراتي في عام 

كشف أكاذیب السادات التي َعِمَد إلى تألیفها جزافًا بعد أن وضعت الحرب أوزارها ، بل 
كان هدفي األول هو أعطاء صورة واضحة وحقیقیة لألعمال المجیدة والمشرفة التي قام 

  ومن هنا یؤكد الشاذلي وربما دون قصد أن الهدف)4(بها الجندي المصري في هذه الحرب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ق أ ع ، في 83/ 2 برقم ضده) مقتبس من مذكرة دفاع الفریق سعد الشاذلي في الدعوة المرفوعة 1(
 .70، مصدر سابق ، ص  ، نقًال عن سوسن أبو حسین16/2/1983

 ؛ محمد الجوادي ، النصر الوحید ـــ مذكرات قادة حرب أكتوبر ، مصدر سابق 71-70) المصدر نفسه ، ص2(
 .213، ص

 835 العدد  ،القاهرة،  ؛ صحیفة المصري الیوم 7) سعد الدین الشاذلي ، حرب أكتوبر ، مصدر سابق ، ص3(
 .2006/ 9 /26في 

 .9-8) سعد الدین الشاذلي ، المصدر نفسه ، ص4(
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    من كتابة مذكراته هو الرد على اتهامات السادات له وتفنید اإلدعاءات التي أطلقها 

ضده وهو مایرجح أنها جاءت بوازع شخصي وأن كان ذلك الهدف لم یكن الوحید من نشر 

هذه المذكرات لكنه في الحقیقة شكل الجانب األهم فیها خاصة وانه ختمها بشكوى ضد 

 . )1(السادات موجهًة إلى النائب العام

   واجه سعد الشاذلي مشكلة كبیرة في مسألة نشر مذكراته لم یكن بمقدوره تجاوزها فقد 

أحجمت دور النشر العالمیة عن طباعتها وحتى عندما تمكن من اقناع بعض هذه 

المؤسسات في بادئ األمر فإنها سرعان ماتراجعت عن ذلك الموقف بسبب الضغوط التي 

 ویعزو الشاذلي امتناع دور النشر العربیة واألجنبیة عن )2(تعرضت لها من جهات مختلفة

طبع ونشر مذكراته إلى الدور الذي مارسته اإلمبریالیة والصهیونیة إذ كانوا یقاومون انتشار 

مذكراته ویؤكد أنهم لیسوا وحدهم في ذلك فالسادات مارس ضغوطًا بقدر مایستطیع لمنع 

 .)3(ظهور الكتاب كما أن الدول العربیة رفضت نشره

   ویشرح سعد الشاذلي المتاعب التي واجهها من أجل تحریر مذكراته التي تضمنت 

 1978معلومات جدیدة عن الحرب وكان قد تعاقد مع مؤسسة الوطن العربي في عام 

لنشرها وأتضح له أن هذه المؤسسة تعرضت لضغوط منعتها من مواصلة نشر الكتاب 

خصوصًا وأنها قامت بنشر أجزاء من المذكرات على صفحات مجلة الوطن العربي في 

. وبعد مرور عام كامــل تفاقم الخالف )4(أعداد متتابعة ونالت نصیبـًا من القراءة والمتابعة

بین الشاذلي ومؤسسة الوطن العربي التي أدعت أن الكتاب لم یجد رواجًا في األسواق 

 نتیجة للمواقــــف والتصریحات التي تصدر عن المؤلف بیـــــن الحین واألخــــر ویؤكد الشاذلــي

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .215) محمد الجوادي ، النصر الوحید ، مصدر سابق ، ص1(
 .149) مصطفى عبید ، العسكري األبیض ، مصدر سابق ، ص2(
 ؛ سوسن أبو حسین ، مصدر سابق ، 13) سعد الدین الشاذلي ، حرب أكتوبر ، مصدر سابق ، ص3(

 .206ص
 في 33801 ؛ صحیفة األهرام ، القاهرة ، العدد 14) سعد الدین الشاذلي ، المصدر نفسه ، ص4(

27/6/1979. 



 1992الفصل الرابع                   سعد الدین الشاذلي ودورة السیاسي حتى عام 
 

]- 170- [ 
 

 عندما زاَر دمشق وأعلن من هناك عن 1980آذار 27     أن الخالف بلغ مداه یوم 

تشكیل الجبهة الوطنیة للصمود والتصدي فقررت المؤسسة أتالف العدید من نسخ الكتاب 

األمر الذي دفعه الى أقامة دعوى ضدها أمام القضاء الفرنسي الذي حكم له بألغاء العقد 

 .)1(معها والتعویض عن األضرار

    ویتضح مما سبق أن هناك أكثر من طرف كان لدیه تحفظ على مذكرات الشاذلي 

كونها جاءت في مرحلة حرجة كما أنها تناولت الخالفات السیاسیة والعسكریة في مصر 

والمنطقة العربیة فضًال عن كشفها لما أعتُِبر أسرارًا عسكریة في حینه مثل إعالن أسماء 

الدول التي شاركت في الحرب ونوع مشاركتها وحجم األسلحة التي قدمتها فألول مرة تبین 

المذكرات مشاركة كوریا الشمالیة بسرب من الطائرات ونخبة من الطیارین في الحرب إلى 

جانب القوات المصریة وربما ذلك أحد أسباب العداء التاریخي بینها وبین الوالیات المتحدة 

 الذي مازال یتفاعل حتى اآلن.

    وٕازاء تعذر نشر الكتاب وصعوبة توزیعه قررت شهدان الشاذلي أن تتولى هي طباعة 

ونشر مذكرات أبیها وسافرت إلى الوالیات المتحدة ظنًا منها أن حریة التعبیر والدیمقراطیة 

 ، ولكنها فوجئت بأن معظم الناشرین الذین التقتهم )2(المتبعة هناك یتیح لها نشر الكتاب

یرفضون نشر مذكرات سعد الشاذلي وأدركت حینها أن اللوبي الصهیوني لم یكن بعیدًا عن 

مجاالت التأثیر على دور النشر األمریكیة ، ولم یكن أمامها سوى أن تنشره بنفسها؛ إذ 

استعانت بمحرر إنكلیزي أسمه (جون بیري) یعمل في جریدة الصنداي تایمز ، أسست 

باالشتراك معه مركز نشر باسم (سان فرانسیسكوا ألبحاث الشرق األوسط) وكان أول عمل 

 .)3(له نشر المذكرات باللغة اإلنكلیزیة حیث وزعت في الوالیات المتحدة 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في 1634؛ صحیفة النهار ، القاهرة ، العدد 14) سعد الدین الشاذلي ، حرب أكتوبر ، مصدر سابق ، ص1(
16/8 2012. 

  .122) سعد الدین الشاذلي ، المصدر نفسه ، ص2(
 ؛ سمیر الجمل ، الكبریاء أیام سعد الشاذلي 149) مصطفى عبید ، العسكري األبیض ، مصدر سابق ، ص3(

 .199مصدر سابق ، ص
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 قام بعدها بعدة 1980    كانت الطبعة األولى لمذكرات الشاذلي قد صدرت في عام 

أشهر موقع (أمازون) اإللكتروني بشراء حقوق النشر وكان ظهور اإلنترنت في بدایة 

الثمانینات بدایة لترویج الكتاب حیث قام هذا الموقع بترجمته إلى العربیة باالتفاق مع 

الشاذلي وتم تصدیره إلى الدول العربیة ماعدا مصر والسعودیة اللتان لم تسمحا بدخول 

. ویبین سعد الشاذلي أن بعض األنظمة العربیة منعت دخول وانتشار كتابة في )1(الكتاب

بلدانها ألسباب مختلفة (( فبعضها أرادت من المؤلف أظهار دورها في الحرب ومجاملتها 

على حساب الحقیقة وهو ما لم یحصل ،وبعضها أراد أن یستقطب المؤلف لمواقف سیاسیة 

 .)2( في غایته مارس الضغط من خالل محاربة الكتاب))لوٕارادات خاصة به ولما فش

     إنَّ َنشر مذكرات الشاذلي وظهورها في كتاب یتناول الحرب مع إسرائیل من وجهة 

نظر ناقدة أظهرت حالة الفوضى السیاسیة والعسكریة وتنازع الصالحیات داخل القیادة 

المصریة خالل الحرب ، كان ذلك بال شك یمثل ضربة لنظام السادات الذي عََّد ذلك 

خروجًا على التقالید العسكریة ودفعه إلى تقدیم سعد الشاذلي للمحاكمة العسكریة ، ولكونة 

. وكانت وزارة )3(یقیم في الجزائر التي منحته حق اللجوء فقد تقرر تقدیمه للمحاكمة غیابیاً 

 بتاریخ 35/23271الدفاع المصریة بأمر من السادات قد أقامت الدعوى المرقمة 

 لدى القضاء العسكري وتضمنت أحالة الفریق الشاذلي للمحاكمة العسكریة 30/9/1979

غیابیًا إلفشائه أسرارًا عسكریة ، غیر أن القضاء العسكري رد بكتاب آخر یطلب تحویل 

القضیة إلى المدعى االشتراكي وهو أعلى سلطة قضائیة ، لكونها خارج صالحیات 

المحكمة العسكریة وهكذا بقیت القضیة محفوظة بین وزارة الدفاع والمحكمة العسكریة ولم 

 لیعود بعد ذلك الرئیس 1981یتم تحریكها لوجود جدل حولها حتى اغتیال السادات عام 

 .)4(1983حسني مبارك لتحریكها من جدید عام 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  . 150) مصطفى عبید ، العسكري أألبیض ، مصدر سابق ، ص1(
 .12) سعد الدین الشاذلي ، حرب أكتوبر ، مصدر سابق ، ص2(
 .89) سوسن أبو حسین ،  مصدر سابق ، ص3(
 .        90) المصدر نفسه ، ص4(
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 تأسیس الجبهة الوطنیة •

     بعد توقیع السادات أتفاقیتي كامب دیفید مع رئیس الوزراء اإلسرائیلي مناحیم بیغن 

 فعَّلت الدول العربیة قراراتها التي 1979بحضور الرئیس األمریكي جیمي كارتر عام 

 )1( ضد مصرةأتخذتها في مؤتمر طرابلس وقمة بغداد بتنفیذ المقاطعة السیاسیة واالقتصادي

 27وتمثل ذلك في القرارات التي أتخذها مؤتمر وزراء الخارجیة والمال العرب في 

 المنعقد في بغداد إذ صدَر عن المؤتمر (( لما كانت حكومة مصر تجاهلت 1979آذار

 العرب لها ءقرارات مؤتمر القمة العربیة في بغداد والجزائر وخاصة دعوة الملوك والرؤسا

 على 1979 آذار 26بعدم توقیع أیة اتفاقیة للصلح مع العدو الصهیوني ، فأقدمت بتاریخ 

توقیع معاهدة صلح منفرد معه فخرجت بذلك على الصف العربي وأختارت بالتواطؤ مع 

 فأن الدول )2(الوالیات المتحدة األمریكیة أن وقفت مع العدو الصهیوني في موقع واحد))

العربیة أصبحت ملزمة بتطبیق قراراتها بسحب السفراء العرب من القاهرة ونقل مقر 

الجامعة العربیة إلى تونس وتعلیق عضویة مصر فیها ، كما أوصت الدول العربیة منظمة 

المؤتمر اإلسالمي بإدانة الموقف المصري واعتباره خارجًا على اإلرادة العربیة واإلسالمیة 

بتجاوزه لوحدة الصف العربي واإلسالمي وٕاخالل مصر بالتزامها القومي واألخالقي تجاة 

 .)3(القضیة الفلسطینیة التي تمثل أساس الصراع مع العدو اإلسرائیلي

   أما على المستوى الداخلي فرغم ضعف دور المعارضة السیاسیة في مصر بسبب 

سیاسة البطش والقمع التي مارسها السادات ضد معارضي االتفاقیة وسیطرته المطلقة على 

وسائل األعالم ، ومحاوالتـــــــه فـــــي أستمالة بعض التیارات الدینیــــــة وخصوصًا المسیحیـــــــة 

 منهــــا فقد شارك بالحضور في انتخابات الكنیســـــة القبطیــــة بعد وفاة البابـــــــا كیرلس السـادس

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Heather Lehr Wagner, OP, CIT,P133  ؛125) شریف جوید علوان ، مصدر سابق ، ص1(
 .381) صباح یاسر لفته ، مصدر سابق ، ص2(
                           .104 ؛  طه المجذوب ، مصدر سابق ، ص382) المصدر نفسه ، ص3(
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   ألستمالة موقفهم لتأیید سیاستة الخارجیة ، إال أن ذلك لم یمنع بروز رفض شعبي 

 ، قابله السادات بحملة اعتقاالت )1(واستنكار سیاسي لمعاهدة كامب دیفید وبنودها السریة

واسعة شملت القیادات الدینیة والسیاسیة والحزبیة وأستاذة الجامعات وقد وصف السادات 

 .)2(هؤالء بأنهم (حفنة من األراذل ))

   كان سعد الدین الشاذلي یتنقل بین العواصم الثالث دمشق والجزائر وطرابلس التي 

كانت تحمل رایة الرفض العربي إلى جانب العراق في مواجهة السادات وقد شكلت محورًا 

عربیًا إلیقاف موجة التصدع العربي التي أحدثها خروج مصر من دورها اإلقلیمي ، وبدأت 

بالتأثیر على الدول العربیة فقد سارع الملك حسین ملك األردن  إلى االتصال بالسادات 

لغرض االنضمام لمحادثات التسویة الجاریة في كامب دیفید لكن السادات رفض مشاركته 

خوفًا من فرضه لشروط تعرقل مسار العملیة ، األمر الذي أدى باألردن للرجوع إلى 

 .)3(أحضان جبهة الرفض العربیة

    وحینما نشر الشاذلي مذكراته واطلع علیها أألعالم العربي والمصري كان ذلك بدایة 

لمرحلة جدیدة من العمل السیاسي المعارض الذي تبناه الشاذلي في الوقوف بوجه السیاسة 

الخارجیة لمصر وارتهانها بالمصالح األمریكیة التي كانت دومًا إلى جانب إسرائیل ، ولدى 

 أعلن عن تشكیل الجبهة الوطنیة للصمود والتصدي 1980 مارس 27زیارته لدمشق في 

 .)4(حیث تبنت نفس مبادئ وأهداف جبهة الرفض العربیة

    ومنذ إعالنها فقد أصبح سعد الشاذلي األمین العام للجبهة الوطنیة وأنضمت لها العدید 

 من التیارات والقوى السیاسیة المعارضـــة للنظام المصري وأبرزها خمســة قوى رئیسیـة هــــــــي  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .353) محمد حسنین هیكل ، خریف الغضب ، مصدر سابق ، ص1(
 ) موسوعة مقاتل من الصحراء 2(

  http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/index.htm             
 ، ترجمة 1993 وحتى عام 1963موشیة زاك ، المحادثات السریة بین الملك حسین وٕاسرائیل من عام ) 3(

 .172 ، ص2009، دمشق ، 1غسان محمد ، مكتبة دار طالس ، ط
  . 2012 /6 / 17 في 1635) صحیفة النهار ، القاهرة ، العدد 4(

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/index.htm
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   التیار الدیني وتنضوي تحت لواءه مجموعة من الشخصیات والهیئات اإلسالمیة ، 

 الوطني المصري في الخارج ، والمستقلون ، أضافة إلى تیار عوالتیار الناصري ، والتجم

علماني یمثله الماركسیون ، وكانت هذه القوى تكون القیادات األساسیة للجبهة إلى جانب 

. ولدى سؤال الشاذلي عن )1(قوى أخرى مؤیدة لها ولكنها لیس لها وجود تنظیمي داخلها

التیار الدیني داخل الجبهة الوطنیة هل یمثل تیار األخوان المسلمین ؟ أجاب (( بأنه 

الیوجد أرتباط بین هذا التیار واألخوان المسلمین وأن كنا نؤمن بوجود األخوان كقوة 

 .)2(سیاسیة لها حضورها في مصر لكنها غیر منظمة للجبهة))

 الذي ینتمي إلى تیار األخوان )3(    وبعد أغتیال السادات على ید خالد األسالمبولي

المسلمین عَبَر الشاذلي عن فرحة الغامر بهذه النهایة التي أعتبر أنها جاءت على ید 

القوات المسلحــــة المصریــــة التـــي لحقها العار جراء سیاسة السادات ، وأذاع بیانًا جاء فیه 

(( أن نهایة السادات جاءت بسبب سیاسته القمعیة ومعارضته للحریات وسعیه لعزل مصر 

 .)4(عن األمة العربیة))

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2012 /6 /17 في 1635) صحیفة النهار ، القاهرة ، العدد 1(
 ) المصدر نفسه .2(
 في مدینة ملوى بصعید مصر تعلم في أحدى 1957 تشرین الثاني 14) ولد خالد األسالمبولي في 3(

المدارس التي أنشأتها اإلرسالیات التبشیریة في ملوى وبعد أكمال دراسته كان یحلم أن یكون طیارًا لكنه 
، وانضم إلى خالیا 1978لم یقبل في كلیة الطیران فألتحق بمدرسة المدفعیة وتخرج منها مالزماً عام 

األخوان المسلمین وكانت خلیته التي أطلق علیها أسم (خلیة الجهاد ) قد تبنت عدة محاوالت ألغتیال 
 قرر األسالمبولي مع أربعة آخرین من رفاقه تصفیة السادات 1981 تشرین أول 6السادات ، وحتى یوم 

خالل االستعراض العسكري بمناسبة األحتفال بذكرى حرب تشرین ـــــــ أكتوبر،وقد برر قتله للسادات بأنه 
وقع أتفاقیة كامب دیفید مع الصهاینة ، وأصدر قوانین التتفق مع تعالیم اإلسالم ، وقیامه بحملة 

أعتقاالت واسعة ضد أبناء الشعب المصري، للمزید أنظر محمد حسنین هیكل ، خریف الغضب ، 
  .  498-495مصدر سابق ، ص

 . 155) مصطفى عبید ، العسكري األبیض ، مصدر سابق ، ص4(
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    وكان تأسیس الجبهة الوطنیة موجهًا بالدرجة األساس إلى هدفین رئیسیین، األول هو 

مقاومة نظام السادات والعمل على إسقاطة بأیة شكل من األشكال ، والهدف الثاني هو 

رفض سیاسة التطبیع مع إسرائیل ورفض معاهدة كامب دیفید وهذا األمر جعله یلتقي مع 

المشروع الذي تطرحه دول الجبهة العربیة الرافضة ألقامة أي نوع من الصلح مع 

. وهو ماعدته السلطات المصریة خضوع الشاذلي ألبتزاز وتوجیه الدول المناوئة )1(إسرائیل

لها وفي مقدمتها لیبیا التي أصبحت عالقتها مع مصر شدیدة التوتر منذ نهایة حرب 

 ورفضها اتفاقیات فض االشتباك مع إسرائیل وماتبعها حتى أن السادات 1973تشرین 

 .)2(وصف العقید ألقذافي ((بالمجنون الذي یرید شراء المصریین بأمواله))

 كان یعبر فیها عن )3(   أصَدر سعد الدین الشاذلي صحیفة أسماها صحیفة الجبهة

توجهات ورؤیة الجبهة الوطنیة وهي تصدر أسبوعیًا من الجزائر حیث كانت بدایتها عام 

 ، ویبدو أنها كانت تمول من قبل الدول 1989 واستمرت بالصدور حتى عام 1981

العربیة الرافضة لسیاسة السادات وخصوصًا الجزائر التي أجرت مرتبًا شهریًا كبیرًا للشاذلي 

منذ لجوؤه ألیها ، لكن هذا الدعم بدأ یتالشى بعد تمكن مصر من استعادة دورها العربي 

. وقد أثیرت في وسائل األعالم مسألة تمویل النشاطات السیاسیة والسفرات )4(1989عام 

الدائمة للشاذلي إلى البلدان العربیة والدول األوربیة أضافة إلى اقتنائه لسیارة فاخرة في 

حینه من نوع (مرسیدس) ، إذ أتهمته السلطات المصریة بالعمل لصالح النظام اللیبي ، 

لكن ابنته شهدان الشاذلي تؤكد أن والدها لم یتلقى أیة أموال من لیبیا ،وانه أشترى سیارته 

عندما كان سفیرًا في لندن ثم نقلها معه الى الجزائر بعد ذلك ولم تسمح الحكومة بإدخالها 

 .)5(1992إلى مصر لدى عودته عام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .2012 /6/ 17 في 1635) صحیفة النهار ، القاهرة ، العدد 1(
 .155) مصطفى عبید ، العسكري األبیض ، ص2(
) لم یتسنى للباحث العثور على أعداد هذه الصحیفة التي لفها الضیاع بأستثناء بعض األوراق المبعثرة ألعداد 3(

 متفرقة منها كانت محفوظة لدى بعض المعنیین .
 .193) سمیر الجمل ، الكبریاء أیام سعد الشاذلي ، مصدر سابق ، ص4(
 . 27) سوسن أبو حسین ، مصدر سابق ، ص5(
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 عودة سعد الشاذلي إلى مصر ونهایة حیاته السیاسیة •

    أمضى سعد الدین الشاذلي ثالثة عشر عامًا في الجزائر كان یتمتع خاللها بحریة كاملة في 
السفر والتنقل إلى بلدان العالم المختلفة ، مع توفیر حمایة وحراسة مشددة له ، وخالل أقامته في 
الجزائر ألف ونشر كتبه األربعة إضافة إلى مذكراته التي كانت السبب في نقمة النظام المصري 

منه ، وكان الشاذلي مقربًا من الحكومة الجزائریة إذ التقى الرئیس هواري بومدین مرات عدیدة 
 ، وعندما دخلت الجزائر في دوامة الحرب )1(وأستمر الحال خالل عهد الرئیس الشاذلي بن جدید

األهلیة وأعلنت األحكام العرفیة في البالد وسیطر الجیش على مقالید السلطة ظل سعد الدین 
 )2(1992الشاذلي یحتفظ بنوع من التقدیر والقبول ، لكن بعد مقتل محمد بوضیاف في سنة 

واضطراب األوضاع السیاسیة بشكل خطیر تعرض الشاذلي للمضایقة واالبتزاز السیاسي وطالبه 
الجیش الجزائري باتخاذ مواقف سیاسیة معینة رفض االمتثال لها ، األمر الذي أدى إلى 

االستیالء على الفیال المخصصة له وقطع المخصصات المالیة عنه وفرض نوع من المراقبة 
. مع بدایة التسعینات من القرن الماضي تغیرت الكثیر من الظروف الدولیة على صعید )3(علیه

الوطن العربي ، ولم یعد أمام سعد الشاذلي الكثیر من الخیارات إذا فكر في مغادرة الجزائر فهو 
قد ساءت عالقته مع العراق بسبب بعض مواقفه السیاسیة من الحرب العراقیة اإلیرانیة 

وتصریحاته التي عدها العراق غیر مقبولة والتي جاءت متناغمة مع الموقف السوري المؤید 
 إلیران ، وفي الوقت الذي كانت سوریا قد دخلت في األزمة اللبنانیة لم تعد تولي اهتمامها لجبهة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بوالیة 1929 نیسان 14، ولد في 1962)  الشاذلي بن جدید هو الرئیس الرابع للجزائر منذ أستقاللها عام 1(

الطارف في الجزائر ، عمل ضابطا مع القوات الجزائریة وسرعان مالتحق بجبهة التحریر الوطني وتولى القیادة 
 ، إذ تولى رئاسة الجمهوریة 1979 ثم شغل منصب وزیر الدفاع حتى عام 1964العسكریة لمنطقة وهران عام 

الجزائریة وكان محسوبًا على التیار التحرري أال أنه فشل في أدارة البالد اقتصادیا وفرض حالة من التقشف أدت 
إلى مظاهرات شبابیة عارمة ضده حاول قمعها عن طریق تدخل الجیش لكنه فشل  وأدى ذلك إلى أستقالته حیث 

دخلت البالد في حرب أهلیة ، للمزید أنظر، سعد توفیق عزیز البزاز، الجزائر في عهد الشاذلي بن جدید ، 
  43-41، ص2010التحوالت الداخلیة والخارجیة وأثرها في العالقات الدولیة ، أیله للنشر والتوزیع ، عمان 

) محمد بوضیاف واحد من رموز الثورة الجزائریة وقادتها تولى القیادة خالل الحرب األهلیة بعد أستقالة الرئیس 2(

الشاذلي بن جدید حینما طلب منه األنقالبیون العودة من الخارج والعمل على إنقاذ البالد حیث صرح في أول 

 بأنه عازم على إنقاذ البالد ومحاربة الفساد أال انه أغتیل 1992خطاب له بعد تولیة منصب الرئیس بدایة عام 

بعد ستة أشهر على ید أحد حراسة أثناء القاءه كلمة أمام الجماهیر ، للمزید أنظر، سعد توفیق عزیز البزاز ، 

 ، 18، مجلة التربیة والعلم ، جامعة الموصل ، مج1992محمد بو ضیاف واألزمة السیاسیة في الجزائر عام 

 .2012) ، السنة 4العدد(

 . 2011/ 8 /20 في 6452) صحیفة الخبر ، الجزائر ، العدد 3(
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. وفي مصر تمكن حسني مبارك من أعادة )1(1989الرفض العربیة التي انتهت تماما منذ عام 
عالقات بالدة  مع الدول العربیة السیما مع لیبیا ، األمر الذي جعل الشاذلي یبدو وحیدًا في 

الجزائر فقرر العودة إلى بالده مهما كانت العواقب ، وكانت ثمة أخبار وصلت عائلته تشجعه 
 .)2(على العودة ، وأبلغ بإمكانیة حصوله على البراءة من التهم الموجهة إلیه

 آذار 13   كانت عائلة سعد الشاذلي قد سبقته في الوصول إلى مصر بینما عاد هو في 
 بعد أن شعر أنه شخص غیر مرغوب فیه داخل الجزائر، وفور وصوله إلى مطار القاهرة 1992

قامت السلطات المصریة بألقاء القبض علیه دون أخبار عائلته التي كانت في أنتظارة في باب 
 المطار ، أألمر الذي أثار لدیها الشكوك حول مصیره السیما بعد أن نشرت الصحافة نبأ وصوله

بالمحامین الذین تبین لهم أن المخابرات المصریة أودعته في سجن  فقررت عائلته األتصال، 
، وفي الوقت الذي ألقي فیه القبض على الفریق سعد الشاذلي )3(أحدى المستشفیات العسكریة

وٕایداعه السجن كانت وسائل األعالم والصحافة المصریة وخاصة صحیفة األهالي وصحیفة 
العالم الیوم قد تناولت بأهتمام خبر عودة الشاذلي إلى بلده بعد سنوات طویلة من االغتراب 

 شهدان الشاذلي بوسائل األعالم العالمیة هوحذرت من  المساس بحیاته ، كما أتصلت أبنت
وشرحت موقف والدها وَحمَّلت السلطات المصریة مسؤولیة سالمته وضرورة السماح لعائلته بلقائه 

، وٕازاء هذا التواصل اإلعالمي والضغط الذي مارسته عائلته قررت الحكومة المصریة تقدیمة 
.وفور وصول )4(1983للقضاء بتهمة إفشاء أسرار عسكریة أستنادًا لقرار سابق أتخذ غیابیًا عام 

) كتاب 500الشاذلي وٕالقاء القبض علیه صودرت كل ممتلكاته وجواز سفره ومكتبته البالغة (
وتضم عناوین سیاسیة وعسكریة ، كما سحبت منه الهویات العسكریة ونجمة سیناء، وبعد ثالثة 

أیام تبین لعائلته مكان وجوده حین سمح لها بمقابلته ، وقاموا بتكلیف محامي خاص لتقدیم 
. ورغم )5(الطعن في قرار المحكمة العسكریة القاضي بالحبس ثالث سنوات مع األشغال الشاقة

حصول الشاذلي على قرار من محكمة جنوب القاهرة ببطالن الحكم السابق الصادر غیابیًا من 
 واعتباره منعدم الوجود أال أن السلطات المصریة لم 1983/ 16/7 العسكریة بتاریخ ةالمحكم

  وخالل هذه السنة والنصف التي 1993تفرج عنه وأستمر في الحبس حتى شهر تشرین األول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .193) سمیر الجمل ، الكبریاء أیام سعد الشاذلي ، مصدر سابق ، ص1(
 .15/3/1992 في 38449) صحیفة أألهرام ، القاهرة ، العدد 2(
/ 17/6 في 1635 ؛ صحیفة النهار ، القاهرة ، العدد 164) مصطفى عبید ، العسكري أألبیض ، مصدر سابق ، ص3(

2012. 
/ 7 ؛ صحیفة الیوم السابع أإللكترونــــــیة بتاریخ 166) مصطفى عبید ، العسكري أألبیض ، مصدر سابق ، ص4 (
3/2011 http://www.youm7.com/News.asp?NewsID               
 .27-26) سوسن أبو حسین ، مصدر سابق ، ص5(

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID
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أمضاها في السجن رفض أن یكتب التماسًا للرئیس مبارك إلطالق سراحه ألن ذلك یعني من 
 .)1(وجهة نظرة قبوله ضمنیًا بالتهم الموجهة إلیه

    لقد عبر الفریق سعد الشاذلي عن مواقفه السیاسیة والمبدئیة التي كان یؤمن بها طیلة ثالثة 
 وكان هدفــــه 1978عشر عاماً  قضاها في المنفى منذ أستقالتة من السفارة المصریة عام 

األساس منصبــــًا علـــى محاربة السادات ورفض اتفاقیة كامب دیفید األمر الذي كانت تسانده فیــــــه 
العدید من الدول العربیــــــــة ، لكن التطورات السیاسیـــــة التـــي أعقبت مقتل السادات ووصول حسني 

مبارك الى سدة الحكم ، وأستمراره بمشروعات التسویة مع إسرائیل وانضمام األردن والسلطة 
الفلسطینیة إلى ركب التسویة ، وقبول سوریا باألمر الواقع ، كل هذا جعل إمكانیة مواصلة 

الشاذلي للعمل السیاسي بمفرده غیر مجدي السیما بعد العالقة الوطیدة التي ترسخت بین النظام 
المصري والوالیات المتحدة من خالل الزیارات التي قام بها مبارك والتي تكللت بحصول مصر 

على أكبر مساعدة أمیركیة جعلتها تحتل المرتبة الثانیة بعد الكیان اإلسرائیلي ، وعقدها لصفقات 
وٕازاء هذه التطورات وفقدان    .)2(1989تسلیح كبرى بلغت قیمتها أربعة ملیارات دوالر حتى عام 

الشاذلي إلمكانیة مواصلة العمل المعارض وتغیر الظروف الدولیة فأنه آثر العودة إلى بالدة 
وترك العمل السیاسي وأخذ فترة من االستقرار والراحة خصوصًا وأنه بلغ السبعین من عمرة ، 
وبعد قضائه لسنة ونصف في السجن خرج بعدها لیخوض معركة قانونیة وقضائیة السترداد 

حقوقه ورد اعتباره وقد تمكن من ذلك في وقت الحق بمساعدة عدد من المحامین من بینهم أبنته 
. ورغم بعض التصریحات )3(ناهد التي كانت قد فقدت زوجها وعادت لتسكن إلى جانب أبیها

والكتابات والظهور األعالمي على بعض القنوات الفضائیة لسعد الشاذلي وأنتقادة لسیاسة الرئیس 
حسني مبارك خصوصا بعد مشاركة مصر في التحالف األمریكي الغربي ضد العراق عام 

، إال أن الدور السیاسي للشاذلي كان قد انتهى تمامًا ولم یعد له ذلك الحضور الذي یمكنه 1991
من التأثیر على القرار السیاسي في مصر، وهكذا أسدل الستار على هذه المرحلة من حیاة 

 الشاذلي السیاسیة العسكریة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ق أ ع ، في 83/ 2مقتبس من مذكرة دفاع الفریق سعد الشاذلي في الدعوة المرفوعة ضدة برقم ) 1 (

 .73مصدر سابق ، ص،  ، نقًال عن سوسن أبو حسین 16/2/1983

) عدنان أحمد الربیعي ، زیارة الرئیس المصري حسني مبارك لواشنطن ، محفوظات وزارة الخارجیة العراقیة ، 2(

 .6، ص1989معهد الخدمة الخارجیة ، بغداد ، 

 .166) مصطفى عبید ، العسكري األبیض ، مصدر سابق ، ص3(
 

 



           

 وما أتخذة من اجتماعیة    یعد سعد الدین الشاذلي بما أمتلكه من مؤهالت عسكریة ومكانة 
مواقف جریئة واحدًا من أبرز العسكریین في تاریخ مصر المعاصر لماُعرف به من الجرأة 

 لعائلة شغل أغلب بانتمائه والمتمثلة والدفاع عنها ، وكان للبیئة التي عاش فیها بآرائهوالتمسك 
 االنخراط ورغبته في توجههأفرادها مناصب عسكریة وأجتماعیة ومارست العمل السیاسي دورًا في 

 إلى للمؤسسة العسكریة في مرحلة كانت فیها الحركة الوطنیة تتشكل واالنتماءفي سلك الجیش 
جانب المؤسسة العسكریة للتخلص من الهیمنة البریطانیة على مقدرات مصر خاصة أبان الحرب 

العالمیة الثانیة ومابعدها. 

    وٕاذا كان سعد لدین الشاذلي ینحدر من عائلة أقطاعیة ذات جذور صوفیة انتقلت من المغرب 
 المصریة ودافع عنها وأستصدر وهویته العربي بانتمائهإلى مصر في وقت سابق فانه ظل یعتز 

 إلى الشاذلیة التي أصبحت لقبا وسمًة ذات دالالت صوفیة لكل من انتماؤهشهادة میالد تؤكد 
 تلك العائلة التي تكاثرت حتى أضحت قبیلة تمتد على كل األراضي المصریة. إلىینتسب 

 1971 الدراسة إلى أن سعد الشاذلي عاش ضابطًا مغمورًا طیلة المدة التي سبقت عام  انتهت   
 ُسلطت علیة األضواء بعد ذلك إذوهو العام الذي تبوأ فیه منصب رئیس أركان الجیش المصري 

 منصب المساعد العسكري ألمین عام الجامعة العربیة وهذا هالسیما وأن هذا المنصب أقترن بتولي
 في الوطن العربي وقد اظهر نالعسكریيما جعله على أحتكاك وتواصل مع نظرائه من القادة 

 ووجهات نظرة التي غالبًا ماكان أرائهالشاذلي مقدرة ولیاقة في استغالل منصبة والتعبیر عن 
یصطدم ألجلها مع وزیر الدفاع سواء على مستوى التوصیات في مجلس الدفاع العربي المشترك 

أو على صعید خطط الحرب والتكتیك العسكري.   

 هنَّ مؤهالت سعد الشاذلي العسكریة وقدرته على التخطیط السلیم التي أكتسبها من معاركإ    
 في مواجهة توظیفه أمدته بإمكانیة تحقیق رصید شعبي وقبول جماهیري واسع أستطاع السابقة

 من العمل الدبلوماسي. استقالتهخصومة السیاسیین خصوصا بعد 

 أنطباعًا لدى الشاذلي یقوم على أساس اإلسرائیلي    تركت القضیة الفلسطینیة والصراع العربي 
 حتى وأن كان ممكنًا سیاسیًا فالبد أن یستند إلى دعامة عسكریة موازیة إسرائیلأن الحل مع 

 قامت على أساس القوة وبالتالي یخطئ من یتصور حلوال معها دونما إسرائیلللجهد السیاسي ألن 
 وآلمه كثیرا حال اإلسرائیلیةي قد  شارك في كل الحروب العربیة ـــــالتلویح بالقوة ، وكان الشاذل

 في قلب الوطن واالنتشار التوسع إمكانیة اإلسرائیليالتشرذم والتقاعس العربي الذي هیأ للكیان 

 الخاتمة



 من القادة المصرین بل والعرب أیضًا على شدة التنافس هیؤاخذ الشاذلي وغیرقد و، العربي
 على المناصب حتى وأن كان ذلك على حساب واالستحواذوالصراع فیما بینهم على النفوذ 

 به مثلما فعل الملك حسین بن واالتصال مهادنة العدو إلىالمصالح العلیا للبالد وقد جرهم ذلك 
 لیبِلَغهم بموعد الحرب الذي أُتخذ سرًا وذلك من أجل من مصالح نباإلسرائیلیيطالل حین اتصل 

سیاسیة خاصة على حساب القضیة العربیة . 

   وقد أظهرت الرسالة حالة من الصراع الشخصي بین سعد الدین الشاذلي والرئیس السادات 
الف ــــى اختـــ وأدت إل1973امتدت آثارها حتى ألقت بظاللها على طبیعة أدارة المعركة في عام 

یدا عن المصلحـة العلیـا للبالد ، وأن ـــه بعـــرف بآرائـــل طــــه تمسك كــــــن نتائجـــــان مـــــي كـــسیاس
كـان كل طرف یدعـي أن موقفه بدافع من حرصه الوطنـي غیـر أن مسار األحداث كشف عن 

خلفیات ذلك الصراع ودوافعـه الشخصیـة. 

دي نقطة مهمة ص لجبهة الصمود والتأنضمامة سعد الشاذلي لقوى الرفض العربیة وانتماء   یعد 
في تاریخ حیاته السیاسیة ألنها تمثل نقلة جوهریة من مرحلة النشاط السیاسي القائم على الخالف 

 إلى ممارسة علنیة ضد النظام وسیاساته االنفرادیة ، وأصبحت لدیة أهداف همع السادات وحد
 ، وقد عمل من أجلها  والعربيورؤیة تعبر عن طموح وٕارادة طیف واسع من الشعب المصري
یره بأي شكل من األشكال. وكان يوناضل في سبیل تحقیقها تمثلت بدعوته إلى إسقاط النظام وتغ
ثارة مشاعر الشاذلي وسلوكه إلموقف التخاذل المصري خالل معاهدة كامب دیفید دورًا في 

 عن باالبتعاد أعتمدهالمطالب باإلطاحة بنظام السادات وضرورة تصحیح المسار الخاطئ الذي 
 ، ولذلك عبر عن قبولة ورضاه بأغتیال السادات وكان یتطلع الى دور قیادي في الدول العربیة

مصر لكن الرئیس حسني مبارك الذي تسلم مقالید السلطة ظل حذرا من عودة الشاذلي الى بالدة 
. لیودعة السجن لثمانیة عشر شهرًا 1992ولم یسمح له بالرجوع حتى عام 

    لقد تبیَن من خالل المعلومات الواردة في هذه الدراسة أن شخصیة الشاذلي بناها بنفسه من 
 كبار، وقد أدرك ذلك الجانب نوسیاسیيخالل مطالعاته المعمقة لكتب ومؤلفات مؤرخین وكتاب 

وأهمیته منذ وقت مبكر في حیاته وعززها بعد ذلك باإلطالع الواسع على كتب ومؤلفات أجنبیة 
 إضافة إلى ما اكتسبة من خبرات عملیة من خالل البعثات تقانة للغة اإلنكلیزیة والبرتغالیةإبعد 

 . والدورات العدیدة خارج البالد

   أصَدَر سعد الشاذلي عدة مؤلفات أظهر فیها قدرات أدبیة بارزة وفق أسلوب ینم عن ثراء فكري 
 التـي یؤمن بها ومن یقرأ اهواسع إلى جانب حصافته المنطقیة السیما وهو یطرح حججه ورؤ

 وضوح منهجه الذي إلى بالنفس ، فهو باإلضافة واالعتداد یجد فـي طیاتهـا روح الكبریـاء مؤلفاته



 الدرجة التي یعیشها في إلى تالزمهالیعرف المهادنة وأنصاف الحلول فأن الروح العسكریة ظلت 
حیاته وكتاباته على حد سواء. 

    تـمیَز سعد الدیـن الشاذلـي بأنـه مخلص ألرائـه ومتمسك بها وهـي تدور في أغلب األحیان في 
أطار ذاتي وشخصي فهو غالبًا ما ینسب األعمال التي یشارك فیها وهي في معظمها ذات 

طبیعة عسكریة وقتالیة بحكم طبیعة عمله إلى نفسه دون التطرق إلى دور اآلخرین لذلك ظل 
یعیش عقدة القائد حتى بعد خروجه من المؤسسة العسكریة. 

 إلى 1973تحقق من أنجاز عسكري فـي حرب تشرین       ویعـزو سعد الدین الشاذلـي ما
ا أفضى إلى مالتعاون الوثیق مع اإلتحاد السوفیتي ومد جسور العالقة الوطیدة مع الدول العربیـة ب

تحالف عربـي وتعاون سوفیتـي كانت آثارة واضحة في عبور قناة السویس وتحریـر سیناء وكان 
لهذا الحشد العربـي أن یستمر لوال أن السادات أرتكب خطًأ أستراتیجیـًا بالتحول فـي عالقات 

مصر صوب الوالیات المتحدة األمریكیـة التي لم تكن یومًا تؤمـن بأنصاف العرب ولم تكن جادة 
وكان وُقوفها إلى جانب إسرائیل سببًا فـي توسعها على حساب فلسطین والدول .في حل قضیتهم 

 عقد التحالف العربي وتصفیة الوجود السوفیتي في مصر انفراطالعربیـة ، وترتب على ذلك 
 عن تسویات السالم المصریة بسبب التطرف الخطیر في سلوك السادات وانقیاده التام وٕابعاده

للمشروع األمریكي في المنطقة العربیة والذي الزالت تداعیاته الخطیرة متواصلة حتى یومنا هذا. 

دي بالدیمقراطیة عقیدًة ص   لقد آمن سعد الدین الشاذلي السیما بعد تأسیسه لجبهة الصمود والت
سیاسیة ووجد فیها الوسیلة الكفیلة والضمانة األكیدة لحل مشكالت مصر ، والدیمقراطیة لدیة تقوم 

على أساس الحیاة البرلمانیة النزیهة والفصل بین السلطات ویكون الشعب فیها مصدر التشریع 
وأن تحقیق ذلك یتطلب وجود رأي حر وصحافة حرة. 

   تعرض سعد الشاذلي لحملة من التشویه لتاریخه خاصة في حرب تشرین ، لكنها لم تفت من 
عزیمته وثباته في الدفاع عن مبادئه ومواقفه بل والتحول إلى مهاجمة خصومة بشدة .إذ كان 

 دور بإهمالالسادات قد سخر وسائل األعالم المصریة التي تناولت حرب تشرین – أكتوبر 
الشاذلي والتشكیك بقدراته العسكریة ووصفة بالعمالة لبعض الدول العربیـة ألنه رفض زیارة 

السادات للقدس ، وقد أظهر الشاذلي صالبة  وأصرارًا على موقفة حتى عندما ُادخل السجن 
رفض بشدة وفضل البقاء في وقد  للرئیس مبارك ألخالء سبیله التماسالیه أن یكتب اَأس�روا و

 في یوم ینصفهالسجن على أن یطلب الصفح من أحد وظل مؤمنًا بأن الشعب المصري سوف 
من األیام. 



كتب الشاذلي مذكراته عن الحرب وتابع أدَق تفاصیلها وكشف سیاسة الخداع التي مارسها      
السادات مع القیادة السوریة التي كانت ترید لها أن تكون حرب تحریر لكامل أراضیها بینما كان 
هدف الجانب المصري مجرد تحریك القضیة وتغیر حالة الجمود ألغراض سیاسیة ، وقد أوهم 

السوریون بالهدف الحقیقي من وراء الحرب حتى أنكشف ذلك بعد هرولة السادات وراء مبادرات 
 دون مشاورة السوریین  وتناول الشاذلي ذلك في مذكراته األمر االشتباككیسنجر واتفاقیات فض 

 النظام المصري كشفًا لألسرار وتسریبًا للمعلومات العسكریة التي تخص أمن البالد ورد هالذي عد
الشاذلي أن ذلك كشف ألسرار الحكومة وثمة فرق بین الدولة والحكومة والبد للشعب المصري أن 

 كرد فعل شخصي نتیجة ت جاءفقدالشاذلي أما بالنسبة لمذكرات یعرف الحقائق كما هي ،
لمحاوالت القدح والتجریح التي تعرض لها لكنه یؤكد أن ذلك جاء بوحي مسؤولیته األخالقیة 

 صورة واضحة لما كان یجري خالل الالحقةوالتزامه الوطني في ضرورة أن یكون أمام األجیال 
مكانیة التصحیح قائمة. إالحرب وبعدها لتبقى 

    وكان سعد الشاذلي الوحید الذي نشر مذكراته عن الحرب أثناء وجود السادات في الحكم في 
 مثل هذه الخطوة بل أن البعض أحجم عنها نهائیًا مكتفیًا اتخاذ على هالوقت الذي لم یجرأ غیر

بالصمت ، وقد سرد الشاذلي أحداث الحرب وكوالیسها بدقة كونه عایشها وخاض غمارها، وقد 
انشغل الباحثین في تحلیلها والرد علیها األمر الذي دفع آخرین من القادة العسكریین لكتابة 
مذكراتهم الحقًا وكشف جوانب أخرى بما مكن الباحثین من دراسة كافة مالبساتها وظروفها 

ومقارنة معلوماتها وكان لسعد الشاذلي عصب السبق في هذا الموضوع.   

 الشاذلي ودوره على الصعید المصري والعربي تعطي أنموذجا ن   أن دراسة شخصیة سعد الدي
رائدًا لألجیال العربیة الحالیة التي تعیش حالة من التخاذل والتراجع في ظل أمركة العالم ، إذ 

أصبحت معظم األنظمة العربیة مجرد أدوات لها، وتجعلها قادرة على مقاومة تلك الظروف 
والتحدیات للنهوض بالواقع المصري أوال والعربي ثانیًا عندما تدرك أهمیة توافر قیادات قادرة على 

 خلق الظروف المواتیة للنهوض بواقع األمة. 

        وأخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین.

                                                                                الباحث
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 أوالً ــ الوثائق غیر المنشورة
 

  ــــ  ملفات وزارة الخارجیة العراقیة :1   
 

/سلسلة دراسات وبحوث عسكریة، معهد 8/2/1986في200/33/2 -أ- رقم الوثیقة ،187-ملفة رقم .١
 الخدمة الخارجیة ، بغداد.

 حدیث سعد الدین الشاذلي /22/11/1973-في 369 رقم الوثیقة  ،329/و953/29،ملفة رقم  .٢
  ، معهد الخدمة الخارجیة ، بغدادحول العبور

، أرشیف وزارة 8/12/1986 ،  بتاریخ RM 200/33/2، الوثیقة رقم ـ أ ـ ملف الوطن العربي .٣
 الخارجیة ، بغداد.

بتاریخ  REB، رقم الوثیقة – آ- ـ ملف الوطن العربي، دلیل الصناعات الحربیة المصریة .٤
 ، أرشیف وزارة الخارجیة ، بغداد.1/9/1955

 ، معهد الخدمة الخارجیة ، بغداد.6/6/1967-في 263 ، الوثیقة رقم  -ملف الوطن العربي .٥

  ـــــ ملفات دار الكتب والوثائق العراقیة :2
 
 . ، المشاریع العسكریة القاهرةتقاریر المفوضیة العراقیة في   727/311 رقم الملفـــــ 1

 .في واشنطن  تقاریر السفارة العراقیة /1973/10/8 في 30330/9/259  الوثیقة رقم،/و57ــــ الملف 2
 . تقاریر المفوضیة العراقیة في القاهرة،193، رقم الوثیقة 744/311 ــــ الملف رقم3
 
 العراقیة في السفارة تقاریر /13/11/1974 في 3/20/52/س ، رقم الوثیقة 110/ح/3الملف رقم  ـــــ 4

 القاهرة.
 
 ــــ ملفات وزارة الدفاع المصریة :3 

الحسیني   محمدملف الفریق سعد الشاذلي ، وزارة الدفاع المصریة ، السیرة الذاتیة للفریق سعد ــ 1
 . القاهرة القوات المسلحة ، أرشیفالشاذلي  

 
  ثانیاً ـــ الوثائق المنشورة

عدنان أحمد الربیعي ، زیارة الرئیس المصري حسني مبارك لواشنطن ، محفوظات وزارة الخارجیة  .١
 .1989العراقیة ، معهد الخدمة الخارجیة ، بغداد ، 
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  ملف 30/1/1973في  ، القاهرة مجلس الدفاع العربي المشترك ، ، محضر الجلسة الثانیة عشرة .٢
 .1973) وزارة الخارجیة العراقیة ، بغداد ، 1973الوثائق العربیة لعام (

  .1982 ،  بغداد معهد الخدمة الخارجیة ،وثائق حركة عدم االنحیاز، وزارة الخارجیة ، .٣
-27  منالقاهرة، المنعقد في   لمجلس الدفاع العربي المشتركةالثانیة عشر مقررات الدورة  .٤

 .1971) وزارة الخارجیة  العراقیة ، بغداد ، 1973، ملف الوثائق العربیة لعام (30/11/1971
 ملف الوثائق 30/12/1973 ،ة الدورة الثانیة عشر محاضر جلسات مجلس الدفاع العربي المشترك ، .٥

 ) وزارة الخارجیة العراقیة ، معهد الخدمة الخارجیة، بغداد .1973العربیة لعام (
  العلمیة غیر المنشورة لثالثًا ــ األطاریح والرسائ     

  ــ األطاریح والرسائل العربیة1

 ، رسالة ماجستیر 1970-1955أسامه صاحب منعم الجنابـي ، مصر وحركة عدم االنحــیاز  .١
 . 2007(غیر منشوره ) كلیة التربیة ، جامعة بابل ،

، رسالة 1933- 1929ثامر نعیمة خضیر البدیري ، مصر في سنوات األزمة االقتصادیة  .٢
 . 2006ماجستیر(غیر منشوره) كلیة اآلداب ، جامعة بغداد ،

أطروحة    1958ـــــ1946 ، العالقات السیاسیة السوریة المصریةالمرسوميجمیل صبر سعید  .٣
 .1998 (غیر منشوره)، كلیة التربیة ، جامعة بغداد ، دكتوراه

 دكتوراه،أطروحة 1965-1960 الكونغو ، التطورات السیاسیة في البیاتيحسین جبار شكر  .٤
 .2005(غیر منشوره) كلیة التربیة ، جامعة بغداد ، 

، رسالة 1973زكي حسن علي ، تداخل القرارات السیاسیة والعسكریة في حرب تشرین   .٥
 . 2001ماجستیر(غیر منشوره) كلیة العلوم السیاسیة  ، جامعة بغداد ،

 ، عزیز على المصري والحركة القومیة العربیة ، رسالة ماجستیر(غیر الساعديزینب خالد حسین  .٦
 .2004منشورة) ، كلیة التربیة للبنات ، جامعة بغداد ، 

 -1854سامي صالح محمد الصیاد ، الصراع البریطاني الفرنسي على مشروع  قناة السویس  .٧
 .2006، أطروحة دكتوراه (غیر منشورة ) ، كلیة اآلداب ، جامعة بغداد ، 1869

-1932الجزائر  صباح نوري هادي العبیدي ،هواري  بومدین  ودوره  العسكري والسیاسي في .٨
 .2005 جامعة دیالى ،  ،رسالة  ماجستیر غیر  منشورة ، كلیة التربیة ،  1978

عبد الحمید عبد اهللا حسین البكري ، الصراع الجمهوري الملكي في الیمن وأبعاده العربیة  .٩
، أطروحة  دكتوراه ، (غیر منشوره) كلیة التربیة ابن رشد ، جامعة  بغداد 1970-1962والدولیة

 ،2004. 
عبیر خلیل إبراهیم المسعودي ، سیاسة الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد السوفیتي من الصراع  .١٠

) كلیة التربیة ، جامعة بابل ة ، رسالة ماجستیر(غیر منشور1981-1970المصري االسرائیلي 
،2011. 
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، رسالة 1948 -1936 الصهیوني في فلسطین اإلرهابعدنان جمیل كرم آالمي ،  .١١
 .1989منشورة) ، كلیة اآلداب ، جامعة بغداد ،  ماجستیر(غیر

 ، رسالة 1970-1967علي محمود عزیز الخفاف ، موقف مصر من القضیة الفلسطینیة  .١٢
 . 2006ماجستیر(غیر منشوره) كلیة التربیة ، جامعة الموصل ، 

،  رسالة 1961-1952الشام  وبالد   العراق  ، سیاسة مصر تجاه لشمرياعمار ظاهر مصلح  .١٣
 .2005ماجستیر(غیر منشورة) ، كلیة اآلداب ، جامعة الموصل ، 

  ، 1978-  1967 ، موقف مصر من قضایا المشرق العربي الحدیثيعمر نافع نوري نصیف  .١٤
 . 2010رسالة ماجستیر (غیر منشورة) ، كلیة اآلداب ، جامعة األنبار،

، رسالة 1958-1957عهود عباس احمد ، مبدأ آیزنهاور والسیاسة األمریكیة تجاه الوطن العربي  .١٥
 .1997ماجستیر (غیر منشوره) كلیة اآلداب ، جامعة البصرة ، 

،  رسالة ماجستیر 1973- 1970غفار جبار جاسم الجنابي ، السیاسة األمریكیة تجاه مصر .١٦
 .2003(غیر منشورة) ، كلیة التربیة ، جامعة تكریت ، 

، رسالة 1950-1875 ، إسماعیل صدقي ودورة في السیاسة المصریة الشمريمازن مهدي  .١٧
 .2005ماجستیر(غیر منشورة) كلیة التربیة ، جامعة بغداد ، 

، رسالة ماجستیر(غیر 1952-1936منال عباس كاظم الخفاجي ، العالقات المصریة البریطانیة  .١٨
 .2005منشوره) كلیة التربیة للبنات ، جامعة بغداد ، 

 (غیر منشوره) دكتوراه أطروحة ، اإلسرائیلیةمیادة على حیدر الخالدي ، مصر والتسویة العربیة  .١٩
 .2002كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة بغداد ،

میثاق بیات عبد الضیفي ، أنتوني أیدن والقضیة المصریة ، رسالة ماجستیر (غیر منشورة) ،  .٢٠
 .2005كلیة اآلداب ، جامعة بغداد ، 

 دراسة 1981-1970یوسف محمد عیدان الجبوري ، التغیرات السیاسیة الداخلیة في مصر  .٢١
 .2004تاریخیة ، رسالة ماجستیر(غیر منشوره) كلیة التربیة ، جامعة الموصل ، 

  ــ الرسائل األطاریح األجنبیة2

1. Kirk S. Campbell  , Civil-Military Relations And Political Liberalization: 
A Comparative Study Of The Military's  Corporations  And Political 
Values In Egypt, Syria, Turkey, and Pakistan, Doctor of Philosophy in 
Political Science ,( 2TUnpublished2T) Columbian College of Arts and Sciences  
Of the George Washington University,2009. 

2 -Mostafa . F, Salem . The way ahead ? An analysis of  the Camp David 
Accords and the Egyptian -Israeli peace treaty. PhD thesis , the Faculty of 
Law and Financial Studies, University of Glasgow,1991.  
3- Susan. Michelle. Morgan , study of  American – Israeli  relations 1967- 
1973, M.A university of  Durham part  politics department, 1995.    
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 رابعًا ـــ الموسوعات
 

 .1984 ، دمشق ، 1الموسوعة الفلسطینیة ، المجلد الرابع ، ط .١
 .1965، القاهرة ، 2-1ج محمد شفیق غربال ، الموسوعة السیاسیة المیسرة ، .٢

للدراسات       ، المؤسسة العربیة 1لكیالي وكامل الزهیري ، الموسوعة السیاسیة ، جاعبد الوهاب .  3
 . 1974  ، بیروت ، 1والنشر، ، ط

 . موسوعة مقاتل من الصحراء على موقعها4
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/index.htm 

 . موسوعة الكنوز االلكترونیة 5

 http://www.aflamw.com/2011/08/egyptian-commandos-legend-   elrfa3y.html 

 خامساً ــ الكتب العربیة والمعربة

     1979 أحمد العدوي ،  یقظة السودان، مكتبة األنجلو مصریة ، القاهرة ، إبراهیم .١
ابن الصباغ ، درة األسرار وتحفــــــــــة األبرار، تحقیـــــــق عبد الناصر عطا، مطبعــــة السعادة ،  .٢

 .  1989القاهــــــــــرة ، 
ابن عطاء األسكندري ، لطائف المنن في مناقب الشیخ أبى العباس المرسي وشیخة الشاذلي أبو  .٣

 .1979الحسن ، (د . م ) القاهرة ، 
 .1978 ، بیروت ، 1 سیف یوسف ، األقباط  والقومیة العربیة ، م.د.و.ع ، طأبو .٤
  .1986، دار الكتاب العربي ، بیروت ، 6 نعیم  األصبهاني ، حلیة األولیاء ، جأبو .٥
 ، دار المستقبـــل ، (د.م) 1 یولیـو /تمــوز ، م. د. و، ط23احمد الدجانــــــي ، اإلطار التاریــخي لثورة  .٦

،1987 . 
 ، ماذا بعد حرب رمضان- فلسطین والوطن العربي ، المؤسسة العربیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٧

 . 1974، بیروت ، 1للدراسات والنشر ، ط
 .2012احمد المسلماني ، مصر الكبرى ، كیان كورب للنشر والتوزیع ، القاهرة ،  .٨
 ، الهیأة المصریة العامة للكتاب ، 3 یولیو (مجتمع عبد الناصر) ج23 ، ثورة احمد حمروش .٩

 .1992القاهرة ، 
، الهیأة المصریة العامة 2 یولیو ، مصر والعسكریون ، ج23 ، ثورة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .١٠

 .  1992للكتاب ، القاهرة ، 
، ألهیاة المصریة العامة 1 یولیو(مصر والمصریون) ،ج23 ، ثورة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .١١

 . 1992للكتاب ، القاهرة ،

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/index.htm
http://www.aflamw.com/2011/08/egyptian-commandos-legend-%20%20%20elrfa3y.html
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، بحوث من اجل الوحدة العربیة الكبرى حتى نشوء 1945-1916احمد طربین ، الوحدة العربیة  .١٢
 .1963الجامعة العربیة ، مطبعة الهالل ، بیروت ، 

، دار الشروق ، ،   دراسة وثائقیة1949- 1945احمد عبد الرحیم مصطفى ، بریطانیا وفلسطین  .١٣
  .1966 القاهرة ،1ط

دار المعارف القاهرة  ، تاریخ مصر السیاسي من االحتالل إلى المعاهدة ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .١٤
،1967. 

احمد عزت عبد الكریم ، دراسات في تاریخ العرب الحدیث ، دار النهضة  العربیة  للطباعة والنشر  .١٥
 .1970، بیروت ،

احمد فطین وحسن احمد البدري ، حرب التواطؤ الثالثي ، العدوان الصهیوني االنجلو فرنسي على  .١٦
 .1997، المكتبة األكادیمیة ، القاهرة ، 1956مصر 

، دار الحریة ،  بغداد ، 1938-1919احمد نوري النعیمي ، الحیاة السیاسیة في تركیا الحدیثة  .١٧
1990. 

 .2003اریك سیلفر ، بیغن سیرته وحیاته ،(مترجم) مطبعة الهیأه العامة لالستعالمات ،(د.م) ،  .١٨
 1980-1492 الحدیث والمعاصر اإلسالمي احمد یاغي ومحمود شاكر، تاریخ العالم إسماعیل .١٩

 .1995، الجناح األسیوي ، دار المریخ ، الریاض ، 1،ج
 .2006 ، دار الشروق ، القاهرة ، التفاوض من أجل السالم في الشرق األوسط فهمي ، إسماعیل .٢٠
 .1978، دار الفأرابي ، بیروت ، 1977- 1970البیر فرحات ، مصر في ظل السادات  .٢١
 .1982 أبو الفتوح ، إحسان عبد القدوس یتذكر ، الهیأة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، أمیرة .٢٢
  هویدي  ، أضواء على نكسة حزیران  وعلى حرب االستنزاف ، دار الطلیعة ،  بیروت أمین .٢٣

،1975 . 
 ، شركة وأكتوبر  ، الفرص الضائعة والقرارات الحاسمة في حربي االستنزاف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٢٤

 .1992، بیروت 1المطبوعات للتوزیع والنشر  ط
، ترجمة سوسن فیصل السامر ویوسف محمد 1914-1789اآلن بالمر ، موسوعة التاریخ الحدیث  .٢٥

 .1992 ، منشورات دار المأمون للترجمة والنشر ، بغداد ، 1أمین ، ج
 ، القاهرة ، 1 السادات ، البحث عن الذات ، المكتب المصري الحدیث للطباعة والنشر ، طأنور .٢٦

1978. 
، قصة الثورة كاملة ، الهیأة المصریة العامة للكتاب، القاهرة ( د. ت)  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .٢٧
 .1992، (مذكرات)  ثالثون شهرا في السجن ( د . م )، القاهرة ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .٢٨
، أسرار الثورة المصریة . بواعثها الخفیة وأسبابها السیكولوجیة الدار القومیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٢٩

 .1962للطباعة والنشر، القاهرة ، 
 . 2005أنیس الدغیدي ، الحكام العرب كیف وصلوا للسلطة ، كنوز للنشر والتوزیع ، القاهرة ،  .٣٠
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 .1977أنیس صایغ ، رجال  السیاسة اإلسرائیلیون ، منظمة التحریر الفلسطینیة ، بیروت ، .٣١
 . 2010 ، دار المعارف ، القاهرة ، 4أنیس منصور ، من أوراق السادات ، ط .٣٢
، 1حرب یوم الغفران ، ترجمة توحید مجدي ، المكتبة الثقافیة ، بیروت ، طایلي زاعیرا ، (مذكرات)  .٣٣

1996. 
 ، دار 2ب . د، بروزیل ، التاریخ الدبلوماسي في القرن العشرین ، ترجمة خضر خضر ، ج .٣٤

 . 1978المنصور ، طرابلس ، 
 ، 10الصراع على الشرق األوسط ، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر ، ط–باتریك سیل ، األسد  .٣٥

 .2007بیروت ، 
، 1 عبد الرحمن التكریتي، جمال عبد الناصر– نشأة وتطور الفكر الناصري ، م .د. و. ع ، طهبثین .٣٦

 . 2000بیروت ،
بشیر محمد الخضرا ، النمط البنیوي- الخلیفي في ألقیاده العربیة السیاسیة الدیمقراطیة ، م . د . و  .٣٧

 . 2005، بیروت ، 1. ع ، ط
بون بوران ، عید الغفران الصفة الكاملة للحرب اإلسرائیلیة  كما یرویها سبعة من الصحفیین  .٣٨

  .1975 ، ترجمة الهیأة  العامة لالستعالمات ، القاهرة ،ناإلسرائیلیي
 ، مؤسسة 1948 ـ 1917بیان نویهض الحوت : القیادات والمؤسسات السیاسیة في فلسطین  .٣٩

 .1981الدراسات الفلسطینیة ، بیروت ، 
، دار أخبار   عرش مصر – من واقع الملفات السریة البریطانیةإلىتوحید مجدي ، مبارك الطریق  .٤٠

 .2012الیوم ، القاهرة ، 
توفیق سلطان الیوزبكي  وآخرون ، دراسات في الوطن العربي _الحركات الثوریة والسیاسیة ،  .٤١

 .1973مؤسسة دار الكتب ، الموصل ، 
توفیق علي منصور، عبور مصر من الهزیمة إلى النصر، دراسة لعصري عبد   الناصر والسادات  .٤٢

  .1994، القاهرة ،1، دار الحسام للطباعة والنشر ، ط
توم لیتل ، جمال عبد الناصر رائد القومیة العربیة ، ترجمة لجنة من األساتذة الجامعیین ، منشورات  .٤٣

  2001المكتب التجاري للطباعة والنشر، م.د.و.ع ، بیروت ، 
جاك دومال وماري لورا ، جمال عبد الناصر من حصار الفالوجا الى األستقالة المستحیلة ، دار  .٤٤

 . 1979 ، بیروت ، 5اآلداب ، ، ط

 .حرب األیام الستة ، ترجمة نهاد خیر ، دار الفارابي ، بیروت (د.ت)- جاك كوبلر ، أوراق جدیدة  .٤٥
-دراسة وثائقیة في األبعاد القومیة والعسكریة والسیاسیة لثورة 1941جفري ورنر ، العراق وسوریا  .٤٦

نیسان – مایس في العراق خالل الحرب العالمیة الثانیة ، ترجمة محمد مظفر األدهمي  دار الحریة 
  .1986 للطباعة ، بغداد ،
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 یونیو ، دار الشعب للطباعة والنشر ، القاهرة 5جمال الدین الرمادي ، حصاد األیام الستة أو حرب  .٤٧
 .،(د.ت)

 .1994، القاهرة ، 1جمال بدوي ، نظرات في تاریخ مصر، دار الشروق  ، ط .٤٨
 . أكتوبر في اإلستراتیجیة العامة ، عالم الكتب ، القاهرة ، (د.ت)6جمال حمدان ، .٤٩
 .1990، المكتبة الشرقیة ، بغداد 1963-1952جمال مصطفى مردان ، عبد الناصر والعراق  .٥٠
 .2002 ، القاهرة  1 جمال حماد ، المعارك الحربیة على الجبهة المصریة ، دار الشروق ، ط .٥١
 .1974، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ، بیروت ، 1971جورج خوري ، الوثائق الفلسطینیة  لعام  .٥٢
 ، جمال عبد الناصر ورجاله ـــ رفاق الكفاح في سنوات المواجهة ، ترجمة وتقدیم فوشیهجورج  .٥٣

   .2008  ،القاهرةالحسیني الحسیني معدي ، كنوز للنشر والتوزیع ، 
 جورج قرم ، تاریخ الشرق أألوسط من األزمنة القدیمة إلى الیوم ، شركة المطبوعات للنشر والتوزیع  .٥٤

 .2010 ، بیروت ، 1، ط
جیمي كارتر ، كامب دیفید حرب على الحرب – رهائن طهران والحسابات الخاسرة  ترجمة شبیب  .٥٥

 .1985بیضون ، دار الفأرابي ، بیروت ، 
حرب تشرین وقضایا استراتیجیه عالمیة ، المعهد الدولي للدراسات اإلستراتیجیة ، ترجمة بیار عقل ،  .٥٦

 .1973لندن،  
، 1، مرحلة السادات ، م.د.و.ع ، ط1981-1970حسن أبو طالب، عالقات مصر العربیة  .٥٧

    . 1998بیروت ، 
 ، 1973حسن ألبدري وآخرون ، حرب رمضان الجولـــــــة العربیــــــة اإلسرائیلیـــــة  الرابعة أكتوبر  .٥٨

 . 1974 ، القاهرة، 2الشركة المتحدة  للنشر والتوزیــــــــــــــع ، ط
 . 1977القاموس االقتصادي ، مطبعة اإلدارة ، بغداد ،حسن النجفي ،  .٥٩
 .2012حسن رجب ، أیام السادات من السجن إلى القصر ، دار الخلود للنشر والتوزیع ، القاهرة ،  .٦٠
، 1حسن مصطفى ، معارك الجبهة المصریة في حرب رمضان ، مدیریة المطابع العسكریة، ط .٦١

 .  1982بغداد ، 
حسن نافعة ، مصر والصراع العربي اإلسرائیلي من الصراع المحتوم إلى التسویة المستحیلة ، م.  .٦٢

 . 1986، بیروت ، 2د.و. ع ، ط
،  بیروت ، 1 ینایر – دراسة وثائقیة ، دار الكلمة ، ط19 و18حسین عبد الرزاق ، مصر في  .٦٣

1979. 
 4حسین محمد حمودة ، أسرار حركة الضباط األحرار ، صفحات من تاریخ مصر من  .٦٤

 1985، القاهرة 1، الزهراء لألعالم العربي ، ط1981 اكتوبر6 وحتى 1942فبرایر
 . حمدي فــــــــــؤاد ، الحرب الدبلوماســــیة بین العرب وٕاسرائیل ، دار القضایا ، بیروت ( د ـ ت ) .٦٥
 ، مركز 1967خالد إسماعیل علي ، االستعمار االستیطاني اإلسرائیلي في األراضي العربیة بعد  .٦٦

 .1980الدراسات الفلسطینیة ، سلسلة دراسات وبحوث ، جامعة بغداد ، 
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 ، القاهرة ، دار الكتب والوثائق القومیة،  خالد أبو بكر ، سعد الدین الشاذلي الجنرال الثائر  .٦٧
2011. 

د. ك . بالیت، الحرب العربیة اإلسرائیلیة ، ترجمة طالل ألكیالي ، المؤسسة العربیة للدراسات  .٦٨
 .والنشر ، بیروت ،(د.ت)

دان تشیرجي ، أمریكا والسالم في الشرق األوسط ، ترجمة محمد مصطفى غنیم و رأفت عبد الحمید  .٦٩
 .1993، دار الشروق ، القاهرة ، 

دانیال بلوخ ، من الرباط إلى كامب دیفید في اتجاهات الصحافة اإلسرائیلیة ، مركز لدراسات  .٧٠
 .1979السیاسیة واإلستراتیجیة باألهرام ، القاهرة ، 

 .1994رأفت الشیخ ، تاریخ العرب الحدیث ،عین للدراسات والبحوث اإلنسانیة (د . م ) ،  .٧١
 .1953 ،القاهرة ، 1 ، جعبدهرشید رضا ، تاریخ األستاذ اإلمام محمد   .٧٢
 ، القاهرة رفعت سید احمد ، وثائق حرب فلسطین ، الملفات السریة للجنراالت العرب، مكتبة مدبولي .٧٣

، 1977. 
ریمون فالور، مصر منذ قدوم نابلیون حتى رحیل عبد الناصر ، ترجمة سید احمد على الناصري   .٧٤

 . 2000، ، المجلس األعلى للثقافة ، القاهرة 
، دار 2011-1955زكي البحیري ، مشكلة جنوب السودان بین المیراث والتطورات السیاسیة  .٧٥

 .2010،  القاهرة ،1الشمس للطباعة والنشر ، ط
، الهیأة العامة 1936-1922سامي أبو النور ، دور القصر في الحیاة السیاسیة في مصر  .٧٦

  .1985المصریة للكتاب ، القاهرة 
 .سانـدرا مكي ، الملفات السریـة للحكام العرب ، الدار العالمیـة للكتب والـنشر ، القاهرة ، (د.ت) .٧٧
) دار النضال للطباعة والنشر، 1981-1970) (1970-1952، مصر بین عهدین ،( سعد التائه .٧٨

. 1982بیروت ،
 یونیو نكسة أم مؤامرة ، دار النضال للطباعة والنشر ، بیروت 5 ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٧٩

،1984. 
 .1983 ، الخیار العسكري العربي ، الدار الوطنیة ، الجزائر، ـسعد الدین الشاذلي  .٨٠
 الجزائر ، ،1 ط ، أربع سنوات في السلك الدبلوماسي ، الدار الوطنیة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٨١

1983. 
 .2013، القاهرة  3ة للنشر والتوزیع ، طـــــــــ ، رؤي1973ر ـــــ، حرب أكتوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .٨٢

سعد توفیق عزیز البزاز ، الجزائر في عهد الشاذلي بن جدید، التحوالت الداخلیة والخارجیة وأثرها  .٨٣
 .2010في العالقات الدولیة ، أیله للنشر والتوزیع ، عمان ، 

 إلى 1951اكتوبر18سعد زهران ، حركة التاریخ المصري من إلغاء المعاهدة إلى حریق القاهرة (  .٨٤
 .)، القاهرة ، (د .ت )1952 ینایر 26

 . 2005، بیروت ، 1 ، طم . د . و . عسعید أبو الریش ، جمال عبد الناصر آخر العرب ،   .٨٥
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 . سلوى شعراوي جمعة ، الدبلوماسیة المصریة في عقد السبعینات (دراسة في موضوع الزعامة) م  .٨٦
.  1988د.و.ع ، بیروت ، 

 1999  ،سلیمان الحكیم ، أخطاء الثورة (الوحدة مع سوریا وتأمیم الصحافة) دار الخیال ، القاهرة  .٨٧
. 

، والقاهرة ، 1، عبد الناصر واألخوان ، مركز الحضارة العربیة ، طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .٨٨
1966 . 

 ، القاهرة 4سوسن أبو حسین ، سعد الدین الشاذلي قصتي مع النظام ، مكتبة مدبولي الصغیر ، ط .٨٩
،2011.  

 .1994سلیمان المدني ، جذور المشكلة الیمنیة ، مطبعة ألحمامي ، دمشق ،  .٩٠
سلیمان مظهر ، قصة الصراع بین السادات ورجال عبد الناصر، مكتبة مدبولي ، القاهرة ،  .٩١

1977. 
 .2012 ، القاهرة ، 1سمیر الجمل ، الكبریاء أیام سعد الشاذلي ، دار الجمهوریة للصحافة ، ط .٩٢
 ، بیسان للنشر والتوزیع واألعالم ، بیروت ، 2000-1970سمیر عبده ، حافظ األسد یحكم سوریا  .٩٣

2011 . 
سنیة قراعة ، تاریخ األزهر في ألف عام ، مكتب الصحافة الدولي للطباعة والنشر ، القاهرة ،  .٩٤

1968. 
 وعملیة السالم ، ترجمة الیأس فرحات ، دار الحرف اإلسرائیلیةسیدني بیلي ، الحروب العربیة  .٩٥

 . 1992 ، بیروت ،1العربي للطباعة والنشر والتوزیع ، ط
، ترجمة عاطف عبد الهادي غالم ، 1952-1945سیرانیان ، مصر ونضالها من اجل االستقالل  .٩٦

 .1985القاهرة. 
 ، دار واسط للطباعة اإلسرائیليشریف جوید علوان ،  تسویة كامب دیفید  ومستقبل الصراع العربي  .٩٧

  .1982والنشر ، بغداد ، 
 .1991 ،، بیروت1، ط. ع شفیق الرشیدات ، فلسطین تاریخا وعبرة  ومصیر ، م.د.و .٩٨
شفیق مقار، قتل مصر من عبد الناصر إلى السادات ، مطبعة ریاض الریس للكتب والنشر ،  .٩٩

 .القاهرة ، (ب. ت)
شوقي بدران ، قصة حیاة المشیر احمد إسماعیل ، مؤسسة دار الشعب للطباعة والنشر،  .١٠٠

  . 1975، القاهرة ، 1ط
شوقي عطا اهللا الجمل ، دور مصر في أفریقیا في العصر الحدیث ، الهیئة المصریة العامة  .١٠١

  .1984للكتاب ، القاهرة ، 
 نظرة تاریخیة ، إصدارات الهیأة القبطیة اإلنجیلیة  یولیو 23صابر احمد عبد الباري ، ثورة  .١٠٢

  .للخدمات االجتماعیة ، القاهرة ،(د.ت)
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صالح مسعود أبو بصیر ، جهاد شعب فلسطین خالل نصف قرن ، دار الفتح ، بیروت ،  .١٠٣
 .(د.ت) 

  .2009صباح یاسر لفته ، أنور السادات دراسة تاریخیة ،  دار الفرات للطباعة ، بابل ،   .١٠٤
، ألهیاه  2 ، ج1952 یولیو 23- 1923صبري أبو المجد ، سنوات ما قبل الثورة  ینایر .١٠٥

 . 1988المصریة ألعامه للكتاب ، القاهرة ، 
القاهرة  ،1صالح الدین الحدیدي ، حرب أكتوبر في المیزان العسكري ، مكتبة مدبولي، ط .١٠٦

 .،(د.ت) 
، 1967-1948صالح الدین عبد القادر محمد ، عشرون عاما من حربنا مع إسرائیل  .١٠٧

 .1984مطبعة الشعب ، بغداد ، 
، 1صالح منتصر من عرابي إلى عبد الناصر، قراءة  جدیدة  للتاریخ ، دار الشرق ، ط .١٠٨

 . 2003القاهرة ، 
 . 2002 ، القاهرة ، 2، الحركة السیاسیة في مصر، دار الشروق ، ، ط طارق البشري .١٠٩
طارق عثمان ، مصر على شفیر الهاویة من ثورة  عبد الناصر إلى مالیین میدان التحریر ،   .١١٠

 . 2012شركة المطبوعات للتوزیع والنشر ، بیروت ، 
 1975طاهر عبد الحكیم ، حول حرب تشرین والتسویة األمریكیة ، دار الطلیعة ، بیروت ،  .١١١

. 
، القاهرة ، ، 1طلعت فاروق ، الفریق سعد الدین الشاذلي ، الدولیة للنشر والتوزیع ، ط .١١٢

2009. 
، القاهرة ،  2 ،  طلالستعالماتالهیأة العامة  طه المجذوب ، حرب أكتوبر طریق السالم ، .١١٣

19993 . 
عادل حامد الجادر وعزیز عبد المهدي ردام ، فلسطین والغزو الصهیوني ، مطبعة جامعة  .١١٤

 . 1984بغداد ، بغداد ، 
عادل حسین ، العالقات االقتصادیة بین مصر وٕاسرائیل ، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ،  .١١٥

 .1984 ، قبرص ، 1ط
 1976، القاهرة ، 1945-1939عاصم احمد الدسوقي ، مصر في الحرب العالمیة الثانیة  .١١٦

. 
عاطف السید ، عبد الناصر وأزمة الدیمقراطیة (سطوة الزعامة وجنون السلطة) مكتبة  .١١٧

 . (د.ت) اإلسكندریة
 1988،( د . م) ، القاهرة ، 1979-1967، من سیناء إلى كامب دیفید ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .١١٨

. 
 .1953عبد الرحمن الرافعي ، الزعیم الثائر احمد عرابي ، دار المعارف ، القاهرة ،  .١١٩
  .1968، ( د. م ) القاهرة ، 1، في أعقاب الثورة المصریة ، ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .١٢٠
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   .1977 ، مطبعة الشعب ، بغداد ،7عبد الرزاق الحسني ، تاریخ  الوزارات العراقیة ، ج .١٢١
 ، القسم الثاني 2عبد العزیز الدوري وآخرین ، القضیة الفلسطینیة والصراع العربي الصهیوني ، مج .١٢٢

 . الجامعات العربیة ، عمان،(د.ت)إلتحاد، األمانة العامة  

 . (د.ت)اإلسكندریة ، مصلحة االستعالمات ، 1963-1956عبد العزیز برهام ، عید النصر  .١٢٣
عبد العزیز جمال الدین ، تاریخ مصر من بدایات القرن األول المیالدي حتى نهایة  القرن العشرین  .١٢٤

 . 2006 ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، 4 ،  ج2، مج
 مهرجان القراءة  للجمیع ، أةخ ، هيــــــــة التاريــــ، حرب أكتوبر في محكم م  رمضانـــــعبد العظي .١٢٥

   .1995القاهرة ، 
 في محكمة التاریخ ، الهیأة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، االستنزاف، حرب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .١٢٦

1998 . 
 .1986 ، القاهرة ، 1، مصر في عصر السادات ، مكتبة مدبولي ، طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .١٢٧

 1995هیأة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ،ال ، مصر ماقبل عبد الناصر ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .١٢٨
. 

 ، الهیأة العامة المصریة للكتاب ، 1936-1882، الجیش المصري في السیاسة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .١٢٩
 .1977القاهرة ، 

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، 1939-1936، الصراع بین الوفد والعرش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .١٣٠
 . 1971بیروت ، 

، الهیأة 1979-1949، المواجهة العربیة  اإلسرائیلیة في البحر األحمر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .١٣١
 .1982المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، 

الهیأة المصریة ،  1، ج1936-1918، تطور الحركة الوطنیة في مصر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .١٣٢
 .1998العامة للكتاب، القاهرة ، 

 .1998، مصر والحرب العالمیة الثانیة ، الهیأة المصریة للكتاب ، القاهرة ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .١٣٣
 . 1986عبد اهللا إمام ، حقیقة السادات ، مطابع روز الیوسف ، القاهرة  ، .١٣٤
 . 1979عبد اهللا سلوم السامرائي ، الوالیات المتحدة  والمؤامرة على األمة العربیة ، بغداد ، .١٣٥
 ، 1970-1967عبد المجــــید فرید ، أعداد من محاضر اجتماعات عبد الناصر العربیة والدولیة  .١٣٦

 .1979، بیروت ، 1ط
 . 2002عبد المنعم واصل ، الصراع العربي اإلسرائیلي ، مكتبة الشروق الدولیة ، القاهرة ،  .١٣٧
 .1969، إغراق ایــــــالت ، كتاب الجمهوریة ، دار الحرـیـــــــة للطباعــــة والنشر، القاهرة ، مباشرعبده  .١٣٨
العسكریة الصهیونیة، مركز الدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة باألهرام، المجلد الثاني ، القاهرة ،  .١٣٩

1974. 
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عصام عبد الفتاح ، أیام السادات أسرار غامضة وتاریخ مثیر ، كنوز للنشر والتوزیع ، القاهرة ،  .١٤٠
2008. 

، جعفر نمیري . الدیكتاتور الذي حلم بأنه یطیر فحط على كرسي الحكم ، كنوز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .١٤١
 . 2009للنشر والتوزیع ، القاهرة ، 

 .1981، المركز العربي ، القاهرة  1936-1922عفاف لطفي السید ، تجربة مصر اللیبرالیة  .١٤٢
  في أدارة العالقات الدولیة ، ، دار المستقبل كإستراتیجیةعلى الدین هالل ، األستقالل الوطني  .١٤٣

 .2009، بیروت ، 2العربي ، ط
 .1977 ، دار الحریة ، بغداد 1973-1952عمر الخطیب ، مصر والحرب مع إسرائیل  .١٤٤
، دار المعرفة 1952 -1517عمر عبد العزیز عمر ، دراسات في تاریخ مصر الحدیث والمعاصر  .١٤٥

 .1989الجامعیة ، اإلسكندریة ، 
 .2003للیثي ، اختراق- كشف الستار عن اخطر األسرار، دار الشروق ، القاهرة ، اعمرو  .١٤٦
 . 1978غالي شكري ، الثورة المضادة في مصر، دار الطلیعة  للطباعة والنشر ، بیروت ،  .١٤٧
  القاهرة ، ترجمة سید زهران ، دار التضامن للطباعة والنشر ، وجیلهفاتیكوتس ، جمال عبد الناصر  .١٤٨

 ،1992 . 
فالدیمیر لوتسكي ، تاریخ األقطار العربیة الحدیث ، ترجمة عفیفة البستاني ، دار الفارابي ،   .١٤٩

  . 1980بیروت ،
، 1953 یونیو 18حتى 1878فؤاد كرم ، الوزارات والنظارات المصریة منذ أنشاء أول هیأة عام  .١٥٠

 .1994الهیأة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، 
فؤاد مطر، أین أصبح عبد الناصر في جمهوریة السادات ،  دار النهار للنشر والتوزیع  بیروت ،  .١٥١

1972.   
 .1948فیصل جريء السامر ، صوت التاریخ ، مطبعة دار االعتماد ، بغداد ،  .١٥٢
. 1985، اإلسكندریة ، 2كامل موسى ، أسرار مجلس الوزراء ، المكتب المصري الحدیث ، ط .١٥٣
 والمخابرات   عاما من عمر مصر في الحرب70، مشاویر العمر- أسرار وخفایا  كمال حسن على .١٥٤

 .1994 ، القاهرة ، 1والسیاسة ، دار الشروق ، ، ط
لطفي الخولي ، مدرسة السادات السیاسیة والیسار المصري ، منشورات العالم العربي ، باریس ،  .١٥٥

1982. 
 ، ترجمة زهیر الشایب و عبد الرحیم  مصطفى ، 1950-1924مارسیل كولمب ، تطور مصر .١٥٦

 .الهیأة المصریة ألعامه ، القاهرة ، (د .ت)
، ترجمة عبد الرؤوف احمد ، 1970-1958مالكولم كیر، عبد الناصر والحرب العربیة الباردة  .١٥٧

 .1997الهیأة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ،
، بیروت ، . ع و .  الجمل ، النخبة السیاسیة في مصر(دراسة  حالة للنخبة الوزاریة) م.دهمایس .١٥٨

1993. 
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 . 1994 ،  بیروت ، 2 ، م.د.و.ع ، ط1952یولیوا  23 مجدي حماد ، ثورة  .١٥٩
  .1996 ،  دار الهالل ، القاهرة،مجدي نصیف ، حریق القاهرة في الوثائق السریة البریطانیة  .١٦٠
 ، وجهات نظر وتحلیل ، ترجمة خلیل إبراهیم 1973مجموعة باحثین ، حرب تشرین ـــــ أكتوبر  .١٦١

 .2002 ، بغداد ، 1، بیت الحكمة ، ، ط الزوبعي ومحمد نجم الدین النقشبندي
،  القاهرة ، 11، ج1967- 1966مجموعة خطب وتصریحات وبیانات الرئیس جمال عبد الناصر  .١٦٢

  .(د.ت)
، 2محسن عوض ، مصر وٕاسرائیل .خمس سنوات من التطبیع ، دار المستقبل العربي ، ط   .١٦٣

 .1984القاهرة ، 
  . ١٩٧٩ ، ، ألقاهره المعارف دار،  لمصر السري التاریخد ، محم محسن .١٦٤

محسن محمد صالح ، منظمة التحریر الفلسطینیة – تقییم التجربة وٕاعادة البناء  ، مركز الزیتونة  .١٦٥
 . 2007للدراسات واالستشارات  ، بیروت ، 

) مكتبة 2000-1952صفحات من تاریخ مصر (النخبة المصریة الحاكمة محمد الجوادي ،  .١٦٦
 . 2002مدبولي ، القاهرة ،

 – النصر الوحید ، دار الخیال ، 1973 المصریة، مذكرات قادة العسكریة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .١٦٧
  . 2000، القاهرة ، 1ط

للدراسات والنشر،   في  تاریخ  مصر السیاسي ، المؤسسة العربیة1942 فبرایر 4محمد أنیس ،  .١٦٨
 .1972بیروت ، 

محمد جابر األنصــاري ، العرب والسیاســـة أین الخلل – جذر العطل العمیق ، دار الساقي ،   .١٦٩
 .1998بیروت ، 

محمد حافظ إسماعیل ، أمن مصر القومي في عصر التحدیات ، مركز األهرام للترجمة والنشر،  .١٧٠
 .1987 ، القاهرة ، 1ط

 السالح والسیاسة ، مؤسسة األهرام  للترجمة والنشر، القاهرة ، 73محمد حسنین هیكل ، اكتوبر .١٧١
1993. 

، الطریق إلى رمضان ، ترجمة یوسف الصباغ ، دار النهار للنشر ، بیروت ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .١٧٢
1975. 

 .1988، حدیث المبادرة ، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر ، بیروت   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .١٧٣
، خریف الغضب (قصة بدایة ونهایة عصر السادات ) شركة المطبوعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .١٧٤

 .2009، بیروت ، 2للتوزیع  والنشر ، ط
الزمة) دار الشروق ، القاهرة ، 1952، سقوط نظام (لماذا كانت ثورة  یولیوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .١٧٥

2003 . 
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، قصة السویس ، آخر المعارك في عصر العمالقة ، شركة المطبوعات للتوزیع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .١٧٦
 .1982، القاهرة ، 2والنشر، ط 

 .1988، لمصر ال لعبد الناصر ، مركز األهرام  للترجمة والنشر، القاهرة ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .١٧٧
 .1986، ملفات السویس ، حرب الثالثین سنه ، مركز األهرام ، القاهرة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .١٧٨

  1989، عبد الناصر والعالم ، دار النهار ، ترجمة سمیر عطا ،  بیروت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .١٧٩
   (د .ت).،القاهرة ،7، دار الشروق ، ، ط1، العروش والجیوش ، جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .١٨٠
 . 2003محمد حسین عوض اهللا ، النفس والمعرفة عند الشاذلي ،(د . م ) القاهرة ،  .١٨١
 .1977، القاهرة  ، 1محمد حسین هیكل ، مذكرات في السیاسة المصریة ، ج .١٨٢

محمد خضر الرفاعي ، اتفاقیات السلم المصریة اإلسرائیلیة  في نظر القانون الدولي ، دار   .١٨٣
 .1984، عمان ، 1الجلیل للنشر، ط

 .1973، القاهرة ، 2، مكتبة مدبولي ، ط1952-1923محمد زكي عبد القادر، محنة الدستور .١٨٤
 كامب دیفید ، ستار إلىلعوضي ، حسن التهامي یفتح ملفاته من احتالل فلسطین امحمد سعید  .١٨٥

 .1998،  القاهرة ، 1برس للطباعة والنشر ، ط
 .1975محمد سید احمد ، بعد أن تسكت المدافع ، دار القضایا ، بیروت ،  .١٨٦
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سرحان غالم حسین ، االنقالب العسكري في السودان (حكم المشیر جعفر محمد نمیري  .١٧
  .، بحث مقدم إلى مركز الدراسات العربیة والدولیة ، الجامعة المستنصریة ، (د.ت)1969-1985
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 وموقف دول اإلسرائیلیةسلمى عدنان وآخرون ، اتفاقیة كامب دیفید ومعاهدة السالم المصریة  .١٨
، بغداد 37، مجلة المستنصریة  للدراسات العربیة الدولیة ، العدد 1982- 1975الخلیج العربي منها 

،1992. 
 1956-1952سلیم حسین یاسین ، الوالیات المتحدة والمشاریع النهضویة لجمال عبد الناصر .١٩

  .2009،   میسان ،9 العدد ،15  مج، مجلة أبحاث میسان ، 
 الجمل ، كتابات المؤرخین عن التاریخ السیاسي لدول حوض النیل، مجلة اهللاشوقي عطا  .٢٠

 .1987حوض النیل، معهد البحوث والدراسات األفریقیة ، جامعة القاهرة ، مارس 
مجلة دراسات عربیة ، العدد الثاني، السنــة الثامنة ، ، طارق البشري ، الضباط األحـــــــــــــــــــرار  .٢١

 . 1971بیروت ، 
عبد الستار جعیجر وحسان ریكان  خلف ، التطورات السیاسیة  في  مصر وأثرها على  .٢٢

 بحث مقدم  إلى المؤتمر العلمي ، كلیة اآلداب ، 1961-1952األوضاع  الداخلیة  والخارجیة 
 .2011جامعة بغداد ، 

 1972/ تموز /8عبد الستار عودة ، تقریر مفصل حول قرار مصر بطرد الخبراء السوفیت في  .٢٣
 .1998، بیروت ، 31مجلة المستقبل العربي ، العدد 

 ، 35عبد السالم جعفر ، سالح البترول وقواعد القانون الدولي ، مجلة السیاسة الدولیة ، العدد .٢٤
 .1974بیروت ، 

 ، صحیفة الشروق الجدید (القاهرة) العدد المجهولةعبد اهللا السناوي ، الفریق الشاذلي وقضیته  .٢٥
 .2012/آب /13 في 1290

 ، السنة 12عوني صادق ، واقع التصفیة بین التنفیذ والتنظیر ، مجلة دراسات عربیة ، العدد  .٢٦
 .1975الحادیة عشرة ، بیروت ، 

غریب المنسي ، (مصرنا) مطبوعة الكترونیـــــــــــــــة عربیة دوریـــة تصدر عن المركز العربــــي  .٢٧
 .2013  /10/4األمریكي للنشر االلكتروني ، الوالیات المتحدة ،

 في 1698  العدد (القاهرة ) صحیفة الحوار المتمدن ، أكتوبر 6 في ذكرى ، فرانسوا باسیلي .٢٨
9/10/2006. 

 ، 35كروان إبراهیم ، الحرب في مرآة  الصحافة العالمیة ، مجلة الدستور الدولیة ، العدد ،  .٢٩
  . 1974بیروت  ،

كوثر رشید عبید الفتالوي ، حزب الوفد ودوره في السیاسة المصریة حتى ثورة یولیو تموز  .٣٠
، بابل ، 15نسانیه ، كلیة التربیة جامعة بابل ، العدد الرابع ، مجلد أل ، (مجلة) العلوم ا1952
2008 . 
 في ، 300العدد  ، أحرانوت ، تل أبیب یدیعوت صحیفة  ، كیسنجر وحرب الغفران .٣١

11/12/1974. 
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 ، 13مازن البندك ، مكانة حرب أكتوبر في الصراع العربي اإلسرائیلي ، مجلة الهالل ، مجلد  .٣٢
 . 1976 ، القاهرة  ، 3العدد
، السنة الخامسة 719محمود شبیب ، من تاریخ حركة عدم االنحیاز، مجلة الف باء ، العدد .٣٣

 .1982/تموز/7عشر، بغداد 
، بیروت 27هیثم األیوبي ، الحرب العربیة اإلسرائیلیة الرابعة ، مجلة شؤون فلسطینیة ، العدد  .٣٤

،1973. 
، بیروت ، 29، مجلة السیاسة الدولیة ، العدد   أفریقیا  والعدوان اإلسرائیليیاسین العیوطي ، .٣٥

1972. 
، موسوعة مقاتل من الصحراء، مأخوذ من 1970-1967یحیى الشاعر ، حرب االستنزاف  .٣٦

 .2013شبكة االنترنت ، 
ــــــ الجیش العراقي 1973 ، التضامن العربي وأثرة في حرب تشرین  الجبوريیوسف محمد عیدان .٣٧

 .2012  تشرین الثاني ، 11 ، العدد 19 ، المجلد اإلنسانیةأنموذجا ، مجلة جامعة تكریت للعلوم 
 ، 1952ـــ تموز یولیو 23 ثورة وقیام مصر في رارحألا الضباط  تنظیم ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٣٨

 .2008، تكریت ، 9 ، العدد 15مجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیة ، المجلد 

 تاسعًا ــ الصحف والمجالت

 عن موقعھا 22/1/2007صحیفة االتحاد (أبو ظبي) العدد الصادر في  .۱
www.alittihad.ae 

  2/2/1972في  -4312العدد )القاهرةخبار(ألصحیفة ا .٢
 .2/2/1972 في 31099العدد صحیفة األهرام (القاهرة)  .٣

 .22/2/1946 في 21885 ، العدد    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .10/2/1946في  21874  ، العدد   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1946 /18/8في   ،22034 ، العدد ،   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .10/1962/ 12في 27699 العدد         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 
 

 .1967 / 25/9في   ،29508 ، العدد ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .6/3/1972 في 31133   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، العدد 

 .24/1/1970 في 30435 العدد،    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1967 /6 /21في  ، 29440العدد  ،   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .2/2/1972 في 31099العدد  ،          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .20/6/1978 في 33429   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 

http://www.alittihad.ae/
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 .27/6/1979 في 33801  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 

 .15/3/1992 في 38449 العدد   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .2001  /1 / 7   في  41670 العدد   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

 . 10/10/2012  في19542 ) العددالقاهرة (الجمهوریةصحیفة  .٤
 .8/10/2012 في 19540ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد  .٥
 .14/12/1973في  ،1891 العدد ، ( بغداد ) صحیفة الجمهوریة .٦

 .5/3/2012 في 3685صحیفة الحوار المتمدن (القاهرة) العدد  .٧
 .6/10/2012   في3896العدد    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 

 .2011/ 8 /20 في 6452صحیفة الخبر (الجزائر) العدد  .٨
 .13/8/2012 في 1290صحیفة الشروق (القاهرة) العدد  .٩
  .11/4/2013،في   14319 العدد ، القبس الكویتیةصحیفة  .١٠
 .11/4/2013 في 3224صحیفة المصري الیوم (القاهرة) ، العدد  .١١

 .25/2/2011 في  2472    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، العدد 
 .2006/ 9 /26 في 835 العدد     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

 .14/8/2012 في 1632صحیفة النهار (القاهرة) العدد  .١٢
 .8/2012/ 12 في 1630      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، العدد 

  .15/8/2012 في 1633ـ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 

 .2012/ 17/8 في 1635    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 
 .16/8/2012 في 1634   ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 3/2011/ 7صحیفة الیوم السابع أإللكترونــــــیة بتاریخ  .۱۳
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID                                        

 .1/8/2012  في 3004العدد  ، (القاهرة) صحیفة مصر المحروسة .١٤
 .31/7/2012 في 3003     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 
 .14/10/2012 في 3077ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 

 .10/12/2012  في3133، العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . 1978 ،ي، عمان) السنة الثامنة ، كانون الثان360مجلة الدستور ، العدد( .١٥
   http:alzahramagazine,maktoobbblogوموقعهامجلة الزهراء اإللكترونیة  .١٦

.com./599703 
 .6/3/2009 في  ،14399العدد ، )القاهرة (مجلة أكتوبر .١٧

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID
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 .7/6/1965)، في 6 العدد () القاهرة (مجلة الطلیعة ،  .١٨
 . 19/12/1973، السنة السادسة ، في 276مجلة الف باء ( بغداد )العدد  .۱۹
 .1971  آب، بغداد ،الرابعة السنة ) 159 ، ( العددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٢٠
 .1945/ 13/4قي  )107( ) العددالقاهرة( مجلة المصور، .٢١
 .1975 /آذار/ 17 في 2451 العدد )القاھرة (روز الیوسف مجلة  .۲۲
 .موسوعة الجزیرة الثقافیة  ، ملفات جامعة الدول العربیة ، محمد عبد العاطي .٢٣
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Abstract 

This study is one of the personalities military mission in Egyptian 
history, contemporary, is the team Saad El Shazly, who took over as 
chief of staff of the Egyptian army during the October 1973 war, was 
born Shazli in the village (Hbratna) in Upper Egypt in 1922 and 
received his primary and then go after thatto Cairo with his family to 
continue his graduate studies, he joined the military College in 1939 
where he graduated lieutenant after a year and a half, he participated 
Shazli war in Palestine in 1948 and joined the free Officers in 1951 
and was a supporter of the revolution of July, he sent in 1954 to the 
United States entraining course and then returned to Egypt to 
establish a weapon umbrellas Masri, known Shazli through the ruins 
1967, when the cross-Bcolth to the borders of Palestine, and I knew 
his group Shazli, after the end of the war he was appointed 
commander of the Red Sea area, which was in a state of ongoing 
conflict with Israel, and the ties with a good President Gamal Abdel 
Nasser and Azad military influence and reputation even chosen by 
President Sadat to the position of Chief of army Staff in 1971. 

Immediately after receiving his new role began Saad Shazli put the 
necessary plans to cross the Suez Canal and the restoration of Sinai, 
occupied by Israel since 1967, and was President Sadat wanted to 
move the military situation and get out of the stalemate that followed 
the war of attrition between Israel and Egypt, and was shazli has a 
new plan called Name (high minarets) and include cross the Suez 
Canal and edit part of the Sinai in cooperation with Syria, which 
want to restore the occupied Golan. On October 6, 1973 the war 
started and managed the Egyptians of Israel's defeat and the 
destruction of the Bar Lev Line hippocampus, while there loophole 
Devisor and enable Sharon to circumvent the Egyptian forces there 
significant differences between Saad El Shazly and Defense Minister 
Ahmed Ismail on how to address the gap and address the pocket 
Israeli, and failed all military plans that developed for this purpose, 
exacerbated the conflict and pushed Israel into Egyptian territory and 
the intervention of Sadat in military decisions and refused shazli 
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maneuver military forces, and led to a clash between members of the 
leadership of the Egyptian military, and took Sadat's decision to 
exempt Saad shazli from office and the appointment of Mohammed 
Gamasy as his successor. 

It was a march of Saad El Shazly bus positions, which are still under 
study and investigation, and that his policy, which formed a juncture 
most dangerous in his life is still Committee is a lot of ambiguity 
and lack a lot of facts, Vmasalt Egyptian authorities has custody of 
the documents El Shazly, which prompted his daughter sHhadan 
shazli to claim many times the need to launch and documents the 
October war-related marched her father . Although Chadli 
publication of his memoirs in 1980, which raised against him 
campaign severe by the Egyptian regime led to his trial and 
imprisonment in absentia, it did not disclose where only the 
competent life military during his presidency of Staff Army . 

    The Orbiter life stages Saad El Shazly notes clearly that personal 
adopt a line believes the idea of Arab nationalism, especially ideas 
unionist which was adopts asked and sought to achieve President 
Gamal Abdel Nasser, when it was shazli officer beginning in the 
armed forces before the 1952 revolution was much reading and 
follow-up of the political events through the press, which publishes 
latest developments Egyptian and international law, and that he was 
inclined to the writings of some journalists-minded nationalism, 
such as Hassanein Majdi and Ihsan Abdul Quddus, and although the 
shazli had not join  under the banner of any of the political parties 
both before the revolution or Then, he did not hide his penchant 
(emotional) at least some parties against the British occupation 
which adopt an approach advocated consideration of Arab issues in 
terms of holistic extraterritorial narrow and shows that clear through 
his eagerness to read Publications Ahmed Hussein, head of Young 
Egypt Party-oriented national. 

In the political aspect has been appointed shazli ambassador to the 
United Kingdom for the entire year and fought political struggle 
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with the Zionist lobby in London, and about so I decided the 
Egyptian leadership transfer services to Portugal in 1975 and spent 
three years until he resigned in protest at Sadat's visit to Jerusalem, 
and opposed the Camp David strongly and took refuge to Algeria, 
where he spent fourteen years as a political refugee, and Algeria 
established front withstand and respond to the support and backing 
of the Arab countries that rejected the Camp David treaty, and 
attacked the regime in Egypt and refused the foreign policy of his 
country and was moving between Arab capitals, Damascus and 
Tripoli and Algeria and calls to drop Egyptian regime led by Sadat 
because it came from the principles of Arab rejects peace with Israel 
until the return all the occupied territories, and dissemination of 
shazli his memoirs in 1980 and to expose the policy of Sadat and 
accused him that he missed a military victory by submission to the 
United States of America, which imposed the Camp David 
agreement on Egypt, and had Syria to undergo forced to sign a 
bilateral agreement with Israel over the Golan was the liquidation of 
the Palestinian cause. 

Having reached shazli seventy years of age and change the regime in 
Algeria felt the need to return home and live in peace with his 
family, and actually returned in 1992, but the Egyptian authorities 
arrested him at Cairo airport and plunged him in prison on charges 
of reveal to military secrets belonging to the Egyptian national 
security, He remained in his cell and a half years until he was 
released after several claims of his family, as procuration many 
lawyers who won the case and was released. retired from political 
work and thus ended his military and political career. 
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 في التاریخ المصري المھمة واحد من الشخصیات العسكریة الدراسةتناولت ھذه        
 الجیش أركانالمعاصر ، ھو الفریق سعد الدین الشاذلي  الذي تولى منصب رئیس 

 ، ولد الشاذلي في قریة (شبراتنا ) في صعید مصر ۱۹۷۳ أكتوبرالمصري خالل حرب 
 مع عائلتھ لیواصل القاھرة إلى ثم انتقل بعد ذلك األولیة وتلقى فیھا دراستھ ۱۹۲۲عام 

 حیث تخرج منھا برتبة مالزم 1939 في عام ألعسكریھ الكلیة إلىدراستھ العلیا ، وانضم 
 الضباط إلى وانضم ۱۹٤۸بعد عام ونصف ، شارك الشاذلي في حرب فلسطین عام 

 الوالیات إلى ۱۹٥٤ عام أرسل وكان من المؤیدین لثورة یولیو ، ۱۹٥۱األحرار عام 
 عاد بعدھا الى مصر لیؤسس سالح المظالت المصري ، واشتھر تدریبیةالمتحدة في دوره 

 حدود فلسطین وعرفت مجموعتھ إلى بقواتھ عندما عبر ۱۹٦۷الشاذلي خالل خرب 
وبعد نھایة الحرب عین قائدا لمنطقة البحر األحمر التي كانت   في  بمجموعة الشاذلي ،

 ، وكانت تربطھ عالقات طیبھ مع الرئیس جمال إسرائیلحالة من الصراع المستمر مع 
 نفوذه وسمعتھ العسكریة حتى اختاره الرئیس السادات لمنصب رئیس وأزدادعبد الناصر 

 ۱۹۷۱ الجیش عام أركان
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